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RESUMO 

 

Essa dissertação pretende mostrar que, na fase de formulação da política nacional de 

concessão de benefícios tributários, não existem obstáculos impeditivos à imposição 

da agenda do governo. Essa fase é antes marcada pela discricionariedade do Executivo 

na apresentação frequente de Medidas Provisórias que criam benefícios tributários. 

Além disso, o processo não é fechado à participação, pois, durante a tramitação destas 

proposições no Congresso Nacional, está sujeito à atuação de grupos de interesse 

privilegiados buscando sua parcela de benefícios distributivos.  

Por outro lado, existem entraves significativos colocados à fase da implementação das 

proposições que concedem benefícios tributários. Por ser uma política de difícil 

acompanhamento, sua execução está sujeita a impasses, negociações e busca de 

consensos entre setores da burocracia pública e destes com os órgãos de controle 

externo, o que impõe uma trajetória incremental à fase da implementação, e dificulta a 

avaliação da eficiência, eficácia e efetividade dos benefícios tributários. 

Além disso, a política nacional de concessão de benefícios tributários tem 

características de dependência de trajetória, pois, ao resolver problemas pontuais no 

varejo, tem se tornado a opção de ação governamental mais viável na ausência de uma 

reforma tributária abrangente. 

 

Palavras-chave 

Ciclo de políticas públicas; benefícios tributários; contribuições sociais; empresariado; 

path dependence. 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation purpose to show that, at the formulation stage of national tax breaks 

concession policy, there are no obstacles impending the government’s agenda 

imposition. Rather, this stage is marked by Executive’s discretion in the frequent 

presentation of Provisional Measures that create tax breaks. Also, the process is not 

closed to participation, because during the course of these proposals in Congress, this 

is liable of privileged interest groups’ action seeking their portion of distributive 

benefits.  

On the other hand, there are significant barriers imposed at the implementation stage 

of the tax breaks proposals. Because there is a policy of difficult monitoring, its 

execution is liable to impasses, negotiations and attempts to build consensus among 

sectors of the public bureaucracy and the latter with external control agencies, 

compelling an incremental path to the implementation stage, and hampers the 

evaluation of efficiency, efficacy and effectiveness of tax breaks.  

Furthermore, the national tax breaks concession policy has path dependence 

characteristics, because, to solving specific problems at retail, has become the most 

practicable option of governmental action in the absence of a comprehensive tax 

reform. 

 

Keywords 

Policy cycle; tax breaks; social tax contributions; entrepreneurs; path dependence. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A política de concessão de benefícios tributários tem ganhado maior espaço e 

relevância no cenário nacional, tanto pelas grandes cifras envolvidas, que têm crescido 

desde a promulgação da atual Constituição até os dias atuais, quanto pela sua 

utilização como instrumento auxiliar a outras políticas públicas, como de 

desenvolvimento econômico, regional e social. 

 O objeto deste trabalho são os benefícios tributários referentes a três 

contribuições sociais – Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) – concedidos entre 2003 e 2010, e as ações de implementação, 

controle e avaliação desta política ensejadas neste mesmo período, em que houve 

grande expansão tanto na quantidade de benefícios concedidos quanto nos montantes 

de recursos renunciados
1
. 

As contribuições sociais são tributos cujas receitas são vinculadas à prestação 

de atividades específicas por parte do Estado para os contribuintes em geral, enquanto 

outros tipos de tributos não são. O Estado não é obrigado a reverter a receita 

arrecadada, por exemplo, com impostos, em contrapartidas específicas para os 

contribuintes. A arrecadação das três contribuições em questão deve ser revertida em 

prestações estatais específicas, quais sejam: o PIS financia o seguro-desemprego, o 

abono anual de um salário mínimo para empregados que recebem até dois salários-

mínimos, e programas financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social; a COFINS e a CSLL são destinadas ao financiamento da 

seguridade social, ou seja, da saúde, previdência e assistência social. Dessa forma, o 

Estado ao conceder benefícios tributários relativos às contribuições sociais, renuncia 

receitas cuja destinação seria previamente designada para políticas sociais e torna o 

ônus da política difuso. Além disso, as contribuições são tidas como uma alternativa 

do governo federal para concentração de recursos, uma vez que a receita advinda 

destas contribuições não precisa ser compartilhada com os demais entes federativos. 

 A concessão de benefícios tributários ao empresariado gera renúncia de 

                                                 
1
  Por exemplo, entre 1995 e 2002, durante os dois mandatos do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, vinte e cinco leis concederam benefícios tributários referentes às contribuições sociais, 

sendo doze no primeiro mandato e treze no segundo (Mancuso, Gonçalves e Mencarini, 2010). Já 

no período de 2003 a 2010, nos dois mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o número de 

leis que concederam benefícios tributários referentes às contribuições sociais aumentou em 60%. 
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receitas por parte da União e tem se mostrado um importante instrumento de política, 

especialmente nos últimos 16 anos, que correspondem aos governos Fernando 

Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. E o volume das receitas renunciadas 

neste período não é trivial. Por outro lado, o Brasil é um país cuja carga tributária 

imposta ao empresariado é muito elevada, desequilibrada e constantemente criticada. 

 Esta dissertação não pretende defender a carga tributária brasileira, nem julgar 

a utilização de benefícios tributários como instrumento de política pública. Mas, 

levando em conta o potencial deste tipo de instrumento, este trabalho pretende 

verificar a lógica que tem regido a concessão de benefícios tributários no Brasil nos 

últimos anos, e estudar os processos de formulação, implementação e avaliação da 

concessão de benefícios tributários. 

Os conceitos mais importantes para este trabalho são: renúncia de receitas, 

benefícios tributários e gastos tributários. 

 As renúncias de receitas estão definidas no § 1º do artigo 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, e compreendem benefícios tributários, financeiros e 

creditícios. 

 Os benefícios tributários são anistias, remissões, créditos presumidos, 

concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de 

base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e 

outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Os subsídios, por sua 

vez, são benefícios que podem ser de natureza financeira ou creditícia, e também são 

considerados renúncia de receitas. 

Evangelista et al. (2010: 47-48) consideram que os benefícios creditícios são 

resultantes dos programas oficiais de crédito e que também podem ser chamados de 

subsídios implícitos, já que acarretam gastos no orçamento de forma indireta, ou seja, 

através de outras despesas como o serviço da dívida pública. Segundo o Ministério da 

Fazenda, os benefícios ou subsídios creditícios são considerados “gastos decorrentes 

de programas oficiais de crédito, operacionalizados por meio de fundos ou programas, 

à taxa de juros inferior ao custo de captação do Governo Federal”.
2
 

                                                 
2  

A Portaria nº 379 de 2006 do Ministério da Fazenda apresenta o exemplo da Securitização Agrícola 

(Lei n° 9.138, de 1995), que autorizou instituições e agentes financeiros do Sistema Nacional de 

Crédito Rural a proceder ao alongamento de dívidas no valor de até R$ 200 mil por mutuário, 

originárias de crédito rural contraídas até 20 de junho de 1995. Este exemplo agrega tanto subsídios 

financeiros, como a equalização (o diferencial ressarcido pelo Tesouro Nacional ao Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social, entre a variação da dívida conforme a correção do preço 

mínimo do produto agrícola escolhido pelo mutuário, acrescida da taxa de juros de 3% a.a. e a 
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Já os benefícios financeiros são desembolsos efetivos e previstos em 

orçamento na forma de subvenções econômicas, e também podem ser chamados de 

subsídios explícitos. O Ministério da Fazenda
3
 define que os benefícios ou subsídios 

financeiros são “os desembolsos efetivos realizados por meio das equalizações de 

juros e preços, bem como a assunção das dívidas decorrentes de saldos de obrigações 

de responsabilidade do Tesouro Nacional, cujos valores constam do orçamento da 

União”. 

Em relação aos termos técnicos utilizados pela administração federal e pelos 

órgãos de controle, reitero que este trabalho trata apenas das renúncias de receitas 

oriundas dos benefícios tributários, que são as renúncias mais expressivas – por 

exemplo, em 2010, as renúncias de receitas totalizaram cerca de R$ 118,74 bilhões 

para os benefícios tributários
4
 e cerca de R$ 18,88 bilhões para os benefícios 

financeiros e creditícios
5
. 

De acordo com o Tribunal de Contas da União
6
 e a Secretaria do Tesouro 

Nacional
7
, não são consideradas renúncias de receitas as desonerações tributárias 

estabelecidas pela Constituição ou pela legislação instituidora de tributo, as 

desonerações tributárias cujo usuário final de bens ou serviços seja a União ou o 

conjunto dos Estados e Municípios (imunidades constitucionais), ou ainda as que 

atendam a reciprocidade de tratamento entre o Brasil e outros países. 

Outra denominação para os benefícios tributários, utilizada pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil na elaboração do demonstrativo de benefícios, é o termo 

“gastos tributários”, original da expressão tax expenditures cunhada por Stanley 

Surrey, ex-secretário-assistente do tesouro dos EUA para assuntos tributários. 

 De acordo com o Demonstrativo dos Gastos Tributários com as previsões de 

benefícios para o ano de 2012
8
, os gastos tributários são um subgrupo das 

desonerações tributárias, e se constituem em uma opção de ação governamental com 

                                                                                                                                            
variação da TJLP acrescida da taxa de remuneração da instituição financeira de 2% a.a), quanto 

creditícios (A Secretaria do Tesouro Nacional foi autorizada a emitir títulos até o montante de R$ 7 

bilhões para garantir aos agentes financeiros as operações alongadas). 
3  

Portaria nº 379 de 2006. 
4
  Valores reais dos benefícios calculados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil após o 

processamento das declarações das pessoas físicas e jurídicas (Demonstrativo dos Gastos 

Tributários - Estimativas Bases Efetivas de 2009 e série de 2007 a 2011). 
5
  Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República, exercício de 2010, Tribunal de 

Contas da União. 
6
  Acórdão nº 747 de 2010. 

7  
Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais – Demonstrativo VII, Volume I, 2008. 

8  
Demonstrativos de Gastos Governamentais Indiretos de Natureza Tributária (Gastos Tributários), 

Exercício 2012 (2011). 
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finalidade de promover desenvolvimento econômico ou social através do sistema 

tributário e não pela via orçamentária. 

 Assim, a definição gastos tributários adotada desde 2004 na elaboração dos 

demonstrativos é a seguinte:  

“Gastos tributários são gastos indiretos do governo realizados por intermédio do sistema 

tributário, visando atender objetivos econômicos e sociais. São explicitados na norma que 

referencia o tributo, constituindo-se uma exceção ao sistema tributário de referência, reduzindo 

a arrecadação potencial e, consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica do 

contribuinte. Têm caráter compensatório, quando o governo não atende adequadamente a 

população dos serviços de sua responsabilidade, ou têm caráter incentivador, quando o 

governo tem a intenção de desenvolver determinado setor ou região.” (Demonstrativos de 

Gastos Governamentais Indiretos de Natureza Tributária (Gastos Tributários) – Exercício 

2012, 2011: 11). 

De acordo com Iryna Illiash (2008: 1887) tax expenditures são reduções 

tributárias oriundas de exceções ou provisões especiais no código fiscal, que desviam 

da estrutura tributária de referência, usadas como ferramenta para alcançar uma 

variedade de objetivos de políticas públicas, paralelas aos gastos diretos do governo, e 

que, independente da finalidade, favorecem grupos e atividades específicos. 

 O quadro abaixo mostra a dimensão quantitativa dos benefícios tributários 

entre 1998 e 2010, e a participação dos benefícios referentes às contribuições sociais 

no total de benefícios:  
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Quadro 1: Estimativas do total de benefícios tributários e dos benefícios tributários 

referentes às contribuições sociais (1989 a 2010) – em R$ deflacionados
9
 

 Estimativa de benefícios 
tributários 

 

Estimativa de benefícios 
tributários referentes às 

contribuições sociais* 
 

Participação % dos 
benefícios referentes às 

contribuições em relação 
ao total de benefícios 

1995 22.892.976.554,07 386.815.295,01** 1,69% 
1996 52.979.849.751,82 1.442.090.055,70** 2,72% 
1997 34.146.671.153,79 579.067.194,46** 1,70% 
1998 36.194.779.262,89 1.273.810.384,37 3,52% 
1999 33.234.000.440,58 493.543.746,24** 1,49% 
2000 31.611.653.582,72 1.637.185.125,88 5,18% 
2001 35.668.284.154,53 3.014.176.516,87 8,45% 
2002 39.452.379.408,11 3.415.552.302,48 8,66% 
2003 37.793.690.649,97 5.026.651.482,39 13,30% 
2004 32.976.066.974,99 7.036.533.066,17 21,34% 
2005 39.758.796.549,01 11.118.819.500,93 27,97% 
2006 50.940.897.733,27 17.715.704.836,40 34,78% 
2007 60.906.488.744,02 21.580.269.598,43 35,43% 
2008 84.665.079.988,78 31.520.816.573,24 37,23% 
2009 106.703.815.577,51 43.072.999.141,89 40,37% 
2010 113.875.428.613,00 49.171.864.104,00 43,18% 

Fonte: Secretaria da Receita Federal do Brasil – Demonstrativo de Benefícios Tributários (1995-2003); 

Demonstrativos de Gastos Governamentais Indiretos de Natureza Tributária (Gastos Tributários) (2004-

2010). 

* A Secretaria da Receita Federal do Brasil não desagrega os dados referentes ao PIS e ao PASEP. 

** Nos demonstrativos com as estimativas para os anos de 1995 e 1996, não existem dados sobre 

benefícios relativos à CSLL, e nos demonstrativos com estimativas para os anos de 1997 e 1999, não 

existem dados sobre os benefícios tributários relativos à COFINS. 

 

Independentemente das lacunas que foram sendo preenchidas ao longo dos 

anos, e da metodologia de cálculo que foi sendo aprimorada, mesmo assim há 

evidências de aumento significativo dos benefícios tributários, em geral, e daqueles 

relativos às contribuições sociais, em particular.  

Como se observa, as cifras envolvidas são relevantes e os benefícios referentes 

às contribuições sociais vêm aumentando sua participação no total de benefícios ao 

longo dos anos, de forma constante desde 1999. Além disso, a política nacional de 

concessão de benefícios tributários atualmente envolve montantes bem maiores que 

aqueles destinados aos subsídios creditícios e financeiros e muitas vezes ultrapassam 

os valores destinados a diversas funções orçamentárias. Para o ano de 2010, por 

exemplo, o valor estimado de benefícios creditícios e financeiros
10

 totalizou R$ 18,88 

                                                 
9
  Valores deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – Amplo (IPC-A – IBGE) 

com base nos meses de elaboração dos demonstrativos até agosto de 2009, mês de elaboração do 

demonstrativo referente ao ano de 2010. 
10

  Valores calculados pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e publicados no 

Relatório de Prestação de Contas do Presidente da República de 2011. 
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bilhões, valor bem menor que a previsão de benefícios tributários relativos apenas à 

COFINS para o mesmo ano (R$ 33,88 bilhões). 

Em 2010, os valores dos benefícios tributários referentes às contribuições 

sociais ultrapassam os valores previstos no projeto de lei orçamentária para a função 

orçamentária Educação – cerca de R$ 45,9 bilhões – e valor total dos benefícios 

tributários supera a previsão para as funções Saúde e Educação somadas – cerca de R$ 

105,2 bilhões
11

. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral apresentar a política nacional de 

concessão de benefícios tributários, seu ciclo, características, lacunas e 

desdobramentos. Na ciência política são poucos os estudos sobre esta temática de 

crescente importância no Brasil, e são ainda menores os esforços de pesquisa que 

ultrapassam o estágio da formulação da política. Mais especificamente, esta 

dissertação pretende demonstrar que: (i) a concessão destes benefícios, no momento 

da formulação, é marcada pela discricionariedade do Executivo para aprovação de 

medidas e pela participação do empresariado; (ii) na fase da implementação e do 

controle, a política tende a se desenvolver de forma incremental no intuito de que 

sejam cumpridas as exigências constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal 

para a concessão de benefícios; (iii)  quando existem, as ações de avaliação são 

esparsas e pontuais, mas no geral não são avaliados os resultados da concessão de 

benefícios quanto à eficiência, eficácia, e efetividade da política; e (iv) a concessão de 

benefícios tem se tornado uma opção de política com características de path 

dependence, na ausência de uma reforma tributária abrangente. 

Para isso, além desta introdução, que buscou apresentar definições mais gerais 

que importam para os fins desta pesquisa, a dissertação está dividida em quatro 

capítulos. O primeiro capítulo tem intuito de apresentar o processo de formulação da 

concessão de benefícios tributários referentes às contribuições sociais de 2003 a 2010. 

Neste estágio, pretendo evidenciar que o governo dá outputs quando pressionado, e 

que o processo é célere e discricionário, uma vez que os benefícios são fruto de 

decisões tomadas pelo Executivo e encaminhadas ao Congresso Nacional por meio de 

Medidas Provisórias. Isso será feito através da análise da tramitação de quarenta 

projetos que concedem benefícios tributários referentes às contribuições sociais de 

                                                 
11

  As informações das previsões orçamentárias anuais foram coletadas no site do Senado Federal 

dedicado ao Orçamento (http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado), e os 

valores são referentes ao texto do projeto aprovado em sua redação final e assinado pelo Presidente 

do Congresso (autógrafos). 

http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado
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2003 a 2010, bem como com a análise do financiamento de empresas para campanha 

eleitoral presidencial dos anos de 2002, 2006 e 2010.  

No segundo capítulo, pretendo mostrar que a sistemática de acompanhamento 

e controle dos benefícios tributários ainda se encontra em uma fase incipiente, e que a 

sistemática de avaliação destes benefícios tributários é quase nula. O trabalho que vem 

sendo desenvolvido pela administração pública em relação aos benefícios tributários 

ainda visa o cumprimento de exigências legais para implementação dos benefícios. Ao 

mesmo tempo em que isso é incipiente, é de suma importância para que as renúncias 

de receitas não figurem meramente como “não receitas”, ou seja, para que exista 

transparência em relação ao que governo arrecada através do sistema tributário, ao que 

ele opta deliberadamente por não arrecadar, e ao que ele não arrecada. As renúncias de 

receitas não podem fazer parte da última situação, pois através delas os governos têm 

feito escolhas de políticas públicas que devem ser tão claras e transparentes quanto as 

escolhas que se dão através dos gastos governamentais diretos. Desta forma, a 

implementação e a avaliação da política de concessão de benefícios tributários têm 

avançado de forma incremental, buscando atender às exigências legais e proporcionar 

maior transparência em relação à tão importante instrumento de política 

governamental. Vale ressaltar que, se no âmbito federal os órgãos de medição, 

controle e transparência trabalham no sentido de acompanhar o ritmo frenético de 

evolução da política de concessão de benefícios tributários, os Estados e Municípios 

ainda avançam muito mais timidamente no acompanhamento e medição dos 

benefícios referentes aos tributos estaduais e municipais. O conceito central deste 

capítulo é o incrementalismo, concebido por Charles E. Lindblom, um dos fundadores 

da área de análise das políticas públicas. Este capítulo foi desenvolvido com materiais 

coletados em entrevistas com membros da Secretaria da Receita Federal do Brasil do 

Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, do mesmo Ministério, e 

Tribunal de Contas da União. Consistem em auditorias, manuais, relatórios anuais de 

análise de contas, demonstrativos de benefícios tributários, atas de reuniões de grupos 

técnicos que discutem a concessão de benefícios tributários e artigos elaborados por 

estes atores para revistas e para participação em eventos e congressos. 

 O terceiro capítulo pretende apresentar os benefícios tributários como mais um 

ponto de entrave à realização de uma reforma tributária, por complexificar ainda mais 

a legislação tributária, tornar o sistema tributário ainda mais regressivo, desigual, e de 

difícil reversibilidade, já que os que estão de fora dos benefícios e a sociedade como 
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um todo têm ficado com o ônus da política nacional de concessão de benefícios 

tributários. Essa ideia, aplicada ao caso brasileiro, foi inicialmente explorada na 

dissertação de mestrado de Marcelo Sobreiro Maciel (2009), que tem como argumento 

central a dependência de trajetória nos incentivos fiscais, que são de difícil reversão e 

fazem com que os empresários atuem de forma fragmentada, dificultando a 

possibilidade de uma reforma tributária. 

 O último capítulo apresenta as considerações finais. Pretendo, ao fim desta 

dissertação, mostrar que os benefícios tributários são instrumentos à disposição do 

governo que servem a diversos fins e dão margem de manobra para que as decisões de 

políticas sejam tomadas de forma mais ágil do que seriam caso fossem feitas através 

de gastos diretos. Mas estas facilidades são limitadas ao estágio da formulação. Uma 

vez instituídos os benefícios, que são de difícil acompanhamento, os estágios 

posteriores são mais complexos. 

Matthew M. Taylor (2007) possui uma proposição parecida, ao agregar a 

discussão do ciclo das políticas com os modelos de democracia consensual e 

majoritária de Arend Lijphart (2008 [1999]) relacionados ao caso brasileiro. Taylor 

concorda com a literatura da ciência política brasileira que diz que o Brasil não padece 

do problema da ingovernabilidade, e que tende a se encontrar na dimensão majoritária 

da democracia (Figueiredo e Limongi, 1999), já que temos um Executivo forte, 

partidos disciplinados, e um sistema de decisão ordenado e previsível. Porém ele 

limita esta afirmativa à fase da formulação das políticas públicas. Na implementação, 

especialmente com o papel do Judiciário, o modelo democrático brasileiro tende a ser 

consensual, em que a agenda do governo, para ser implementada, precisa atravessar 

com sucesso uma série de pontos de negociação e de possíveis vetos:  

“Considerando apenas as políticas implementadas pelo governo federal, pode-se observar que 

a localização do Brasil na dimensão majoritária-consensual da democracia varia de acordo 

com o estágio do processo político, ou seja: o sistema é altamente majoritário quando se trata 

do processo de deliberação de políticas públicas, mas tende para a forma consensual durante o 

processo de implementação das políticas. O Judiciário – juntamente com os governadores, 

prefeitos e burocracias estatais, que também podem ter um impacto significativo na 

implementação das políticas públicas – desempenha um papel extremamente relevante para 

explicar essa dualidade” (Taylor, 2007: 234). 

Este trabalho apresenta evidências em favor desta proposição, de deslocamento 

da dimensão majoritária para a consensual de acordo com as fases do ciclo das 

políticas públicas. Não existem grandes dificuldades no processo de formulação da 



15 

 

concessão de benefícios tributários. Os maiores entraves e lacunas se encontram na 

implementação, no controle, e na carência de avaliações que determinem seus 

resultados. 
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1 – FORMULAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS 

 

Este capítulo oferecerá a análise do processo de formulação da concessão de 

benefícios tributários referentes às contribuições sociais entre 2003 e 2010. Seguindo 

o insight de Taylor (2007), meu argumento neste capítulo é que, na fase da 

formulação, prevalece uma lógica majoritária. Este processo tende a ser célere e 

discricionário, uma vez que os benefícios são fruto de decisões tomadas pelo 

Executivo e encaminhadas ao Congresso Nacional por meio de Medidas Provisórias. 

Embora célere, nem por isso o processo é fechado. Antes, este estágio é marcado 

também pela participação dos interesses empresariais ou destinatários da política. 

A escolha deste período para as análises desta dissertação se justifica pelo 

contínuo crescimento, especialmente após 2003, da adoção do instrumento dos 

benefícios tributários como núcleo de políticas de diversas naturezas – 

desenvolvimento social, regional, econômico, etc. –, ao mesmo tempo em que 

começam a se consolidar – ainda que de forma embrionária, como veremos adiante – 

as ações de acompanhamento e controle da política de forma mais efetiva, sistemática 

quase nula antes da promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. 

As análises deste capítulo foram elaboradas através do estudo da tramitação de 

quarenta leis que concederam benefícios tributários referentes às contribuições sociais 

de 2003 a 2010. Esta análise da formulação foi elaborada levando-se em conta tanto 

os aspectos institucionais da tramitação, quanto a presença dos interesses empresarias 

beneficiados pelas medidas neste estágio da política. 

Foram examinados os seguintes aspectos institucionais da tramitação: autor da 

medida; forma de apresentação; tempo de tramitação; e consideração de exigências 

relacionadas à Lei de Responsabilidade Fiscal. Dentre os aspectos da participação dos 

interesses, verificou-se: a realização de audiências públicas e seus participantes; e se, 

em plenário, o relator do projeto ou outros parlamentares apontam a participação do 

empresariado no processo de formulação.  

Este capítulo conta ainda com a análise do financiamento de empresas para as 

campanhas eleitorais do presidente Lula em 2002 e 2006, e, em 2010, para a 

campanha da presidenta Dilma Rousseff, a fim de verificar se empresários contribuem 

com as campanhas por ambição ou gratidão por benefícios tributários. 

O capítulo está dividido em cinco seções. A primeira seção analisará a política 
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de concessão de benefícios tributários a partir de dois referenciais teóricos: a tipologia 

das políticas públicas de Theodore Lowi (1964) e a teoria da ação coletiva de Mancur 

Olson (1980). A segunda seção apresentará o estudo sobre a concessão de benefícios 

tributários referentes às contribuições sociais, bem como os setores beneficiados no 

período de 2003 a 2010. A terceira seção elucidará os aspectos institucionais e da 

participação dos interesses empresariais na tramitação dos quarenta projetos que 

concederam benefícios tributários referentes às contribuições sociais entre 2003 e 

2010. A quarta seção mostrará o estudo dos setores empresariais que financiaram 

campanhas eleitorais anteriores ou posteriores à concessão de benefícios tributários. 

Por fim, a última seção apresentará as conclusões parciais do capítulo. 

 

1.1 – A política distributiva de concessão de benefícios tributários 

A concessão de benefícios pontuais ao empresariado se constitui, na maior 

parte dos casos, como política distributiva, de acordo com a tipologia de Lowi (1964), 

ou de clientela, de acordo com a tipologia de Wilson e Dilulio Jr (1980). 

Theodore Lowi (1964) criou uma tipologia de políticas públicas composta por 

três categorias
12

: políticas distributivas, políticas regulatórias e políticas 

redistributivas. No caso do PIS, da COFINS e da CSLL, um grupo, ao se organizar 

para fazer lobby pela renúncia fiscal, não interfere nos lobbies eventualmente 

realizados por outros grupos com o mesmo objetivo, não havendo conflito de 

interesses. Esse padrão de comportamento não conflitivo, de inexistência de confronto 

direto, é típico, segundo Lowi, da política distributiva, caracterizada pela 

disseminação de favores particulares e clientelistas. Segundo a tipologia de Lowi, a 

política distributiva é a política do “cada um por si” e da “não interferência mútua”
13

, 

porque a concessão de um benefício para um setor não acarreta prejuízos para outros 

setores. A decisão sobre quem será favorecido por este tipo de política se caracteriza 

pelo clientelismo, em que há uma relação de assistência mútua, pois quem se favorece 

através de políticas deste tipo tende a apoiar as lideranças políticas envolvidas em sua 

concessão. Nesse tipo de política, os setores beneficiados são facilmente 

identificáveis, e não é possível identificar com clareza os segmentos da sociedade que 

                                                 
12  

Em um artigo de 1972 (Four Systems of Policy, Politics, and Choice), Lowi cria uma quarta 

categoria de políticas públicas, denominada política constitutiva, que trata de regras estruturadoras e 

de procedimentos. 
13  

Termo cunhado por Schattschneider (1935) no texto em que discute a política tarifária norte 

americana. 
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arcarão com o ônus financeiro da concessão daqueles benefícios. 

Segundo Lowi, a política distributiva se caracteriza enquanto política apenas 

pelo acúmulo de decisões individualizadas. Assim, o acúmulo de dispositivos que 

estabelecem benefícios tributários, tomados em conjunto, e a reunião destas decisões 

em um único dispositivo legal (o que ocorre frequentemente), é característico da 

política distributiva ou de clientela. 

Outro aspecto que permite caracterizar a concessão de benefícios tributários 

como política distributiva é que o Estado, ao conceder benefícios tributários relativos 

às contribuições, renuncia receitas cuja destinação seria previamente designada para 

políticas sociais, conforme explicado na introdução, tornando o ônus da política 

difuso. Assim, os custos são divididos por toda a sociedade, pois a receita renunciada 

pelo poder público em função destes benefícios deixa de ser empregada para a 

população na forma de serviços públicos, enquanto os benefícios são concentrados em 

setores empresariais específicos. A política tende também a respeitar o padrão de 

relação da “não interferência mútua” – típico, segundo Theodore Lowi (1964), da 

política distributiva – uma vez que a concessão de benefícios para um segmento 

empresarial específico não acarreta prejuízos sensíveis e imediatos para outros 

segmentos sociais. Um setor beneficiado não é favorecido em detrimento de outros 

setores específicos, que também podem se organizar e fazer lobby para serem 

beneficiados. 

Lowi alerta para o fato de que nem todas as políticas podem se enquadrar 

perfeitamente nesta tipologia, pois políticas de um tipo podem apresentar elementos 

ou características típicas de outros tipos. É o caso de algumas medidas que concedem 

benefícios tributários, em que a distribuição de custos e benefícios da política pode ser 

diferente no campo econômico e no campo político. Um exemplo de política 

distributiva com efeitos redistributivos, é o Programa Universidade para Todos, cujos 

benefícios tributários são concentrados, no campo econômico, nas instituições de 

ensino superior participantes do programa. Porém, já que a concessão de benefícios 

tributários é apenas um dos componentes do programa de acesso ao ensino superior, 

no campo político, os beneficiários do programa são estudantes que cursaram o ensino 

médio em escolas públicas e podem ter acesso ao ensino superior privado como 

bolsistas. Outro exemplo está relacionado às leis que, além de concederem benefícios 

tributários distributivos e pontuais, modificam as regras gerais de tributação. É o caso 

da Lei nº 10.833 de 2003, que institui a não cumulatividade da COFINS, ou seja, 
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institui o fim da tributação “em cascata” aumentando a alíquota da contribuição. Esta 

regra de tributação favorece bens e serviços cuja cadeia produtiva seja maior, 

prejudicando cadeias produtivas curtas, o que aproxima a política da arena regulatória, 

já que, neste caso, podem-se observar claramente os grupos prejudicados e os grupos 

favorecidos pela decisão da mudança de regra de tributação. 

James Q. Wilson e John J. Dilulio Jr. (1980) desenvolveram um trabalho de 

aprimoramento das categorias de Lowi, definindo as políticas públicas em termos dos 

custos e benefícios que elas produzem. O perfil de mobilização política e o caráter 

global do processo político em torno de uma política pública se dão de acordo com a 

natureza da própria política em questão. Assim, o perfil dos custos e benefícios que 

uma determinada política gera, vai definir os padrões de maior ou menor mobilização 

em torno da policy area. A partir desta ideia fundamental, eles propõem uma tipologia 

que engloba quatro tipos de políticas públicas: política de clientela (similar à política 

distributiva de Lowi); política de grupos de interesse (similar à política regulatória); 

política de empreendedores políticos (similar à política redistributiva); e política 

majoritária. 

A política de clientela se dá quando os benefícios são concentrados em um 

setor específico, enquanto grande parte da sociedade arca com os custos dessa política, 

de forma difusa. É o que ocorre quando um setor empresarial é beneficiado por 

decisões que envolvem a renúncia de receitas provenientes do PIS, da COFINS e da 

CSLL. Existe uma facilidade, por parte da parcela de beneficiários dessa política, no 

que tange à organização para aprovação da medida, em detrimento da grande maioria 

que arcará com o ônus. Os que arcarão com o ônus não têm muito incentivo para se 

organizar uma vez que os custos difusos são menos sentidos por este público que os 

benefícios concentrados. Projetos pork barrel
14

 e a prática do log-rolling
15

 são típicos 

dessa categoria de política pública. 

  Um dos riscos do lobby de setores empresariais por benefícios tributários é 

que este pode ocasionar rent seeking. Conforme apontado por Tullock (1993), rent 

seeking é o uso de recursos políticos por determinado ator social para manipular o 

poder público e obter privilégios especiais. Os privilégios especiais advindos da 

                                                 
14 

Projetos pork barrel são aqueles em que vários benefícios são colocados em uma única legislação 

para serem aprovados. A analogia tem relação com o costume anterior à Guerra Civil norte-

americana, de colocar carne de porco em barris e distribuir aos escravos. Segundo Wilson e Dilulio 

Jr. (1980: 431), “usually several pieces of 'pork' are put into one barrel – that is, several projects are 

approved in a single piece of legislation”. 
15 

Suporte mútuo e negociação para distribuição do pork barrel. 
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concessão de benefícios tributários trazem um prejuízo muito maior para a sociedade 

como um todo, que o benefício particular adquirido por um ator favorecido. 

A capacidade de organização dos grupos sociais para a ação política visando à 

obtenção de um benefício comum é o tema central do livro “A Lógica da Ação 

Coletiva”, de Mancur Olson (1999 [1965]). A partir da ideia de que todo indivíduo 

racional realiza um cálculo para resolver se vai ou não contribuir para a obtenção de 

um benefício coletivo, Olson elabora uma tipologia de grupos cujos membros têm 

interesse comum na obtenção de um benefício coletivo. Segundo o autor, esses grupos 

podem ser privilegiados, intermediários ou latentes. 

Grupos privilegiados são aqueles em que pelo menos um de seus membros tem 

incentivo de se esforçar para o provimento de alguma quantidade do benefício 

coletivo, pois acredita que seu ganho com o benefício coletivo é grande o suficiente 

“mesmo que ele tenha que arcar sozinho com todo o ônus” (1999: 62). Dessa forma, 

pressupõe-se que o benefício coletivo será provido neste grupo mesmo na ausência de 

organização, coordenação ou ação coletiva. 

Já um grupo intermediário, é aquele em que “nenhum membro obtém sozinho 

uma parte do ganho suficientemente grande para incentivá-lo a prover o benefício, 

mas não tem tantos integrantes a ponto de um membro não perceber se outro está ou 

não ajudando a prover o benefício coletivo” (1999: 62). Isso significa que nenhum 

indivíduo de forma isolada acha que vale a pena seu esforço individual para obter o 

benefício coletivo. Como o grupo não é tão numeroso, os esforços individuais ou a 

falta deles são relevantes e perceptíveis. Portanto, para que o benefício coletivo seja 

provido neste grupo, existe a necessidade de organização de seus membros. 

Os grupos latentes são grupos em que nenhum membro acha que contribuir 

sozinho para obtenção do benefício coletivo valha a pena. No entanto, diferente dos 

grupos intermediários, os grupos latentes são muito numerosos, e os esforços 

individuais por parte de cada um dos membros do grupo para obtenção do benefício 

coletivo são imperceptíveis. Nessas circunstâncias ninguém tem qualquer incentivo 

para contribuir para a obtenção do benefício coletivo ou para arcar com os custos da 

ação coletiva que seria necessária para obter o benefício coletivo, por julgar que os 

custos para isso são muito elevados em relação aos benefícios. 

No caso das políticas distributivas ou de clientela, como as decisões que 

envolvem renúncia de receita proveniente do PIS, da COFINS, e da CSLL em favor 

de um segmento específico, a concentração de benefícios tende a tornar o conjunto de 
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beneficiários em um grupo privilegiado, pois o montante de vantagens procedentes da 

decisão geralmente pode ser suficientemente grande para compensar o custo do lobby 

por sua obtenção. Por outro lado, a distribuição do ônus da política para os que não 

recebem benefícios ou para a sociedade como um todo tende a tornar o conjunto de 

contribuintes em um grupo latente, pois neste caso os custos da organização e da 

mobilização política contra a concessão de benefícios tributários geralmente serão 

impeditivos. Neste caso, portanto, teremos de um lado um grupo mobilizado de 

beneficiários em defesa de interesses bem definidos, e de outro lado o grupo de 

contribuintes com grande dificuldade de organização e mobilização. Esse jogo 

desequilibrado em favor dos interesses empresariais pode levar a um resultado 

contrário ao interesse público. 

Diante do exposto, pretende-se examinar o processo de formulação da política 

distributiva de concessão de benefícios tributários, através dos dispositivos que 

concederam benefícios tributários entre 2003 e 2010, e as estratégias de mobilização 

política do empresariado neste processo.  

As estratégias e mecanismos de influência de interesses organizados são temas 

recorrentes na literatura de grupos de interesses e processos decisórios. Düer e De 

Briève (2007) apontam para três fatores que podem moldar a influência de grupos de 

interesses, quais sejam: as próprias características de grupos de interesse; as estruturas 

institucionais; e fatores específicos da política em questão.  

Quanto às características dos grupos de interesses, um atributo importante que 

molda sua influência abrange os tipos e quantidades de recursos que possuem. A 

influência de um grupo de interesse também pode variar dependendo do tipo de 

interesse que defende, pois interesses difusos encontram maior dificuldade de 

organização que interesses concentrados. 

Quanto às estruturas institucionais, a influência de grupos de interesse depende 

das instituições do governo com quem os grupos interagem, pois elas podem aumentar 

ou diminuir o acesso que grupos de interesse possuem aos tomadores de decisão, e 

podem moldar as necessidades de recursos dos políticos. 

A influência que um grupo de interesse tem sobre a política pode variar de 

acordo com o tipo de política e da arena decisória que se insere. A relevância ou 

saliência da questão de interesse também é importante para moldar a influência de 

grupos de interesse, uma vez que quanto mais visibilidade tem uma questão, menor a 

chance de influência do grupo de interesse sobre o resultado da política (caso o 
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público em geral não possua o mesmo interesse). 

Outro fator que afeta o grau de influência de grupos de interesse é o nível de 

tecnicidade de uma questão. Quanto mais técnica, mais a questão demanda por 

informações especializadas, e um grupo capaz de fornecer essas informações é capaz 

de exercer influência sobre o resultado final da política. 

Por último, a influência de um grupo de interesse pode variar de acordo com 

suas estratégias, e nem sempre os grupos são capazes de escolher as estratégias mais 

eficazes.  

Düer e De Briève ainda apontam para as estratégias que grupos de interesses 

podem utilizar para exercer influência em resultados de políticas: buscar acesso direto 

a tomadores de decisão; influenciar na seleção de tomadores de decisão; usar 

estratégias de discurso para moldar a opinião pública; e empregar poder de coerção 

estrutural.  

Brian Barry (2002), partindo da tese da posição política privilegiada do 

empresariado, originada por Charles Lindblom (1977), acredita que empresários 

exercem influência sobre decisões políticas mesmo na ausência de uma atuação 

política intencional, ou seja, o poder estrutural, neste caso, é algo intrínseco ao 

empresariado. Hacker e Pierson (2002), no artigo em que analisam a influência do 

empresariado na política social norte-americana, atentam para o exame dos 

mecanismos de influência dos grupos de interesse, que podem ser estruturais, tal como 

chamam atenção Barry (2002) e Lindblom (1977), ou instrumentais. Um mecanismo 

de influência, do ponto de vista estrutural, pressupõe que a proteção pelo Estado de 

interesses empresariais é algo automático, não sendo necessários grandes esforços por 

parte do empresariado para exercer influência. Já do ponto de vista instrumental, 

existe a necessidade do empresariado se munir de ferramentas para conseguir exercer 

influência, ou seja, sua influência depende de suas habilidades e de sua capacidade de 

conseguir apoio dos tomadores de decisão através de esforços de lobby e contribuições 

de campanhas (Hacker e Pierson, 2002: 280). 

Outro ponto que Hacker e Pierson desenvolvem é sobre a cautela no 

estabelecimento de causalidade ex post, fazendo uma diferenciação entre associação e 

causalidade. Este deve ser um cuidado metodológico importante: associar preferências 

com resultados de políticas, ou seja, verificar que ambos coincidem deixa em aberto a 

questão de saber se as preferências produziram o resultado ou se o resultado induziu a 

preferência, e as implicações para avaliar influência são bastante diferentes em cada 
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um destes casos. Conforme os autores (2002: 285), para demonstrar influência, é 

necessário mostrar não apenas se os resultados são congruentes com preferências de 

determinado ator, mas se os resultados são consequência direta ou indireta da ação 

deste ator. 

Potters e Sloof (1996), dentro desta temática, desenvolveram um trabalho 

extenso de levantamento de modelos empíricos na literatura norte-americana de 

grupos de interesse que apontam variáveis independentes associadas à influência de 

grupos de interesse.  

Eles identificam dois tipos principais de variáveis dependentes associadas a 

estes estudos. Estes dois tipos ou grupos de variáveis dependentes são: variáveis 

dependentes relacionadas ao comportamento individual de tomadores de decisão, e 

variáveis dependentes relacionadas aos resultados das políticas. 

Em relação ao primeiro grupo, as análises empíricas mais comumente 

utilizadas são as votações nominais de membros do Congresso, utilizando-se de dados 

de corte transversal para comparação de voto de diferentes congressistas, e mais 

raramente utilizando-se de dados de séries temporais para avaliação de padrões de 

mudança de voto de legisladores individuais. Em relação ao segundo grupo, que 

envolve pesquisas que verificam a influência de grupos de interesse nos resultados 

finais do processo de tomada de decisão ou da política pública, são utilizadas variáveis 

bastante diversificadas relacionadas à policy (policy variables), e assim como o 

primeiro grupo tende a utilizar mais dados de corte transversal que de séries 

temporais. 

As variáveis independentes relacionadas por estes autores são divididas em 

dois grupos: o primeiro são variáveis relacionadas às atividades e estratégias de 

grupos de interesse, e o segundo são variáveis que dizem respeito às características de 

grupos de interesse. O primeiro grupo, relacionado às atividades, aponta variáveis 

como contribuições de campanhas, estratégias de contribuições de campanha, 

tentativas de mobilização do eleitorado, e atividades de lobby no Congresso, no 

Executivo e no Judiciário, embora eles chamem atenção para o fato de que as 

atividades de grupos de interesse estudadas mais sistematicamente sejam as 

contribuições de campanhas, e que materiais para avaliar lobbying sejam mais 

escassos. O segundo grupo são as características dos grupos de interesse, como força, 

tamanho e organização, potenciais participantes de ação coletiva, e características do 

eleitorado. 
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No caso desta pesquisa, a participação do empresariado no processo de 

formulação será analisada pelo acesso do empresariado ao Legislativo para defesa de 

interesses concentrados, e as características da política são justamente aquelas que 

favorecem o exercício da influência destes interesses: política distributiva, de alto grau 

de complexidade técnica e baixo grau de visibilidade.  

Os mecanismos de influência do empresariado serão examinados do ponto de 

vista instrumental. A participação do empresariado na formulação da política (por 

meio de contribuições de campanha e tentativa de influência durante a tramitação no 

Legislativo) será evidenciada em associação com os resultados da política, sem 

estabelecimento de relações de causalidade. 

A análise das doações para campanhas eleitorais realizadas pelas empresas (ou 

setores empresariais), juntamente com a análise da participação do empresariado na 

tramitação dos projetos, representa alguns avanços na pesquisa sobre a mobilização 

política do empresariado em decisões que envolvem a concessão de benefícios 

tributários. 

Outros autores me antecederam na tentativa de avaliar a associação 

eventualmente existente entre a ação política empresarial – por meio de lobby ou de 

financiamento político – com a concessão de benefícios pelos financiados aos 

financiadores, tendo obtido resultados controvertidos. 

 O artigo de Richter et al. (2009), neste sentido, utiliza dados de empresas 

norte-americanas, e encontra importante conexão entre gastos com lobbying e 

benefícios tributários. Eles estimaram que firmas que aumentam seus gastos com 

lobby em 1% em um ano, reduzem seus custos tributários efetivos em 0,5 a 1,6 pontos 

percentuais no ano seguinte (2009: 893). 

Gustavo Batista Araújo (2008), estudando grupos de interesse e a proteção 

comercial no Mercosul, para explicar o descompasso entre o acordado e o realizado no 

Mercosul pela atuação dos grupos de interesse, usa como variável dependente os 

desvios à Tarifa Externa Comum (TEC) em fevereiro de 2004, e como variáveis 

independentes as contribuições para campanhas realizadas pelos setores empresariais, 

a empregabilidade dos setores, e a balança comercial dos setores. Suas hipóteses são: 

quanto mais contribuições de campanha, mais empregabilidade, e mais superavitária a 

balança comercial do setor, maior a proteção recebida. Todas as variáveis 

apresentaram o sinal esperado na regressão, sendo que apenas o resultado das 

contribuições de campanha não foi significante. Como este trabalho demonstra, são 
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várias as possibilidades de explicação para os resultados de políticas que envolvem 

interesses organizados, inclusive as próprias características estruturais dos setores 

empresariais e grupos privados. 

Lazzarini et al. (2011) analisam como funciona o direcionamento de recursos 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para empresas 

de capital aberto, de 2002 a 2009. O artigo analisa as alocações de recurso do BNDES 

tanto como variável dependente, para avaliar quão influentes são as variáveis relativas 

às empresas beneficiadas pelo banco, quanto como variável explicativa, para analisar 

os impactos das alocações do BNDES no desempenho e nos investimentos 

empresariais. A intenção dos autores é testar concomitantemente duas visões, uma vez 

que por um lado são poucas as pesquisas existentes sobre bancos de desenvolvimento, 

e, por outro, são muito mais raras as pesquisas que verificam ao mesmo tempo o que 

os autores chamam de (i) industrial policy view e (ii) political view, no que tange às 

decisões sobre distribuição de recursos de bancos de desenvolvimento. 

De acordo com a primeira visão, os bancos de desenvolvimento tenderiam a 

ajudar as indústrias em situações de escassez de capital, levando tais empresas a 

realizarem investimentos e melhorarem sua produtividade. A segunda visão, política, 

dá ênfase ao processo de seleção das empresas beneficiadas. De acordo com esta 

visão, os bancos podem socorrer empresas que podem falir, ou empresas que 

investiriam mesmo na ausência de qualquer incentivo, que são as empresas mais 

rentáveis. Assim, eles verificam tanto a hipótese da restrição orçamentária (empresas 

em falência), quanto a hipótese do rent-seeking (empresas conectadas politicamente). 

Os dados utilizados são oriundos de 286 empresas de capital aberto da Bolsa 

de Valores de São Paulo (BM&FBovespa) de 2002 a 2009, e diversas outras fontes de 

informação para as principais variáveis. O primeiro grupo de variáveis é relativo ao 

desempenho e às atividades de investimento das empresas beneficiadas. O segundo 

grupo de variáveis é relativo à alocação de recursos do BNDES na forma de 

empréstimos ou de participação acionária nas empresas. O terceiro grupo de variáveis 

é relacionado ao ambiente político, onde os autores usam dados de financiamento de 

campanhas das empresas beneficiadas pelo BNDES. O último grupo diz respeito às 

variáveis de controle. Para este grupo, os autores utilizam uma dummy sobre o 

pertencimento da empresa em grupos empresariais, outra dummy sobre o controle da 

empresa por grupo estrangeiro, o tamanho da empresa e dados sobre endividamento e 

ativos das empresas. 
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As evidências dos autores apontam mais fortemente para a visão política das 

alocações do BNDES, uma vez que os empréstimos do BNDES tendem a ser 

direcionados a empresas rentáveis, e não foram encontrados efeitos significantes das 

variáveis da alocação de recursos do BNDES nas variáveis de desempenho das 

empresas. Por outro lado, apesar de não encontrar evidências de que o BNDES 

socorre sistematicamente empresas de fraco desempenho (hipótese da restrição 

orçamentária), verificou-se que existem fortes efeitos das variáveis políticas como 

determinantes dos empréstimos do BNDES. 

Diferentemente dos dados do financiamento de campanhas e das alocações do 

BNDES, o resultado da política de concessão de benefícios tributários não permite 

uma pesquisa cuja unidade de análise seja a empresa
16

. Apesar desta limitação, o 

argumento deste capítulo é similar ao argumento de Lazzarini et. al (2011), no sentido 

de que os benefícios tributários, assim como a alocação de recursos de bancos de 

desenvolvimento, são mais pautados pela visão política das alocações de recursos, e 

não necessariamente com foco no fraco desempenho dos setores empresariais. 

 

1.2 – Benefícios tributários e contribuições sociais 

O levantamento de Mancuso, Gonçalves e Mencarini (2010), a fim de chamar 

a atenção para a questão dos benefícios tributários no Brasil, reconstituiu a trajetória 

da concessão de benefícios tributários referentes às contribuições sociais para o 

Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). O 

levantamento mostra que estes benefícios têm se tornado frequentes e crescem 

progressivamente no Brasil desde a promulgação da Constituição e especialmente 

após o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. Os autores verificaram que os 

benefícios tributários são destinados a diversas finalidades, algumas mais específicas 

(por exemplo, o incentivo à participação em programas de governo na área de 

educação ou tecnologia) e outras mais abrangentes (há dispositivos legais que 

concedem benefícios para diversos segmentos específicos dos setores primário, 

secundário e terciário, ao mesmo tempo). 

 Os autores apresentam as estimativas do montante de receitas renunciadas 

                                                 
16  

Apenas nos casos dos regimes especiais de tributação, que solicitam credenciamento de empresas 

junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, é possível identificar não apenas o setor, mas a 

empresa favorecida pelo benefício tributário. 
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através das concessões de benefícios tributários referentes às três contribuições, desde 

a promulgação da atual Constituição até o final do primeiro mandato do presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006, que somadas chegam a cerca de 44 bilhões de 

reais em valores atualizados
17

.  

 No trabalho destes autores, não há o estudo do processo de formulação de cada 

um destes dispositivos, no intuito de verificar aspectos dos processos decisórios que 

envolvem a concessão de benefícios tributários. Este é um dos pontos sugeridos pelos 

autores como agenda de pesquisa deste tema: o aprofundamento do estudo de 

processos decisórios de cada dispositivo legal, ou de cada tipo de dispositivo. É 

exatamente nesta agenda que esta dissertação pretende avançar ao estudar a 

formulação dos benefícios tributários. 

 Um aprofundamento do estudo sobre o processo de formulação de benefícios 

tributários foi desenvolvido em trabalho posterior a este, de autoria de Mancuso e 

Moreira (2013). Através das exposições de motivos do governo no ato de apresentação 

de medidas provisórias que concederam benefícios, e a partir do quadro geral 

desenvolvido no trabalho descrito anteriormente, estes autores investigaram gargalos 

do processo de formulação. Mais especificamente, analisaram se, no momento da 

formulação, aspectos como a medição, a transparência e a avaliação dos benefícios a 

serem concedidos são levados em conta. Em primeiro lugar os autores levantam os 

benefícios tributários referentes às três contribuições para os anos de 2007 e 2008, 

complementando o levantamento anterior de Mancuso, Gonçalves e Mencarini (2010), 

e atualizam as estimativas do montante de receitas renunciadas pela União no período 

de 1989 a 2008. 

 Em segundo lugar, estes autores verificam a origem dos dispositivos que 

instituíram os benefícios tributários. Dentre os cinquenta e dois dispositivos que 

estabelecem benefícios tributários neste período, quarenta e oito são de iniciativa do 

Poder Executivo e apenas quatro são de iniciativa do Poder Legislativo. Dentre as 

quarenta e oito proposições legislativas de autoria do Poder Executivo, em trinta e oito 

casos o governo instituiu os benefícios por meio de Medidas Provisórias, e cerca de 

45% dessas Medidas foram alteradas pelo Congresso Nacional. Segundo os autores o 

uso de Medidas Provisórias para implementação de benefícios deste tipo “dá grande 

                                                 
17 

Os valores foram atualizados até o mês de setembro de 2005, pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – Amplo. Apesar da constatação de benefícios tributários anteriores a 1995, os 

documentos oficiais do governo que os autores utilizam e que possuem estas estimativas, só 

produziram-nas a partir de 1995. 
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margem à discricionariedade do alto escalão da burocracia federal e favorece a 

influência não transparente de grupos de interesse” (2013: 13), além de estabelecer 

alto custo político para parlamentares que sejam contra a concessão de benefícios e 

desejam impedir sua aprovação, e também não permitem a discussão aprofundada 

sobre a eficiência, eficácia e efetividade dos benefícios propostos. 

 Neste trabalho os autores analisam os motivos que levaram à proposição de 

benefícios tributários, ou seja, a justificativa da apresentação da proposição legislativa 

ao Congresso Nacional pelo autor. Quase todas as proposições legislativas estudadas 

apresentam motivos genéricos para sua implementação, como desenvolvimento 

econômico, incentivo à exportação, e diminuição da carga tributária; apenas uma das 

proposições em sua exposição de motivos faz menção a objetivos claros e resultados 

mensuráveis que se pretende alcançar com os benefícios; e dentre as cinquenta e duas 

proposições, apenas em um caso não foi encontrada a exposição de motivos. 

 Apenas onze das trinta e três proposições feitas após a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000) apresentam previsões de renúncia de 

receitas tributárias na exposição de motivos
18

. As dezoito proposições anteriores à Lei 

de Responsabilidade Fiscal não apresentam tais estimativas. Sobre a avaliação dos 

benefícios tributários, apenas uma proposição apresenta em sua justificativa a previsão 

de mecanismos avaliativos que visam acompanhar os resultados da política. 

 Dentre todas as proposições, apenas doze de cinquenta e duas (ou seja, 23,1%) 

possuem um prazo estabelecido para vigência dos benefícios. Isso significa que o 

restante das proposições pode vigorar indefinidamente. A mesma proporção de 

dispositivos (23,1%) estabelece condições ou contrapartidas por parte do beneficiado, 

seja a priori ou a posteriori, no sentido de controlar e garantir a continuidade do 

benefício concedido. Apenas dois dispositivos preveem prestação de contas à 

sociedade em relação aos resultados das concessões do benefício. 

 Os autores neste texto mostram, portanto, que no período de formulação os 

                                                 
18 

O artigo 14 da Lei, discutido na introdução deste trabalho, diz que “A concessão ou ampliação de 

incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 

acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar 

sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na LDO e a pelo menos uma das seguintes 

condições: I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de 

receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais 

previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; II - estar acompanhada de medidas de 

compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da 

elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 

contribuição.” 
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dispositivos que concedem benefícios tributários: (i) são predominantemente 

originados no Poder Executivo, mesmo que sejam posteriormente modificados no 

Congresso Nacional; (ii) apresentam justificativas com motivos muito genéricos para 

sua implementação; (iii) dificilmente preveem a estimativa de receitas renunciadas 

(mesmo após a Lei de Responsabilidade Fiscal, que institui que isso seja feito); (iv) 

frequentemente não possuem vigência estabelecida; (v) uma pequena parcela possui 

condicionantes ou contrapartidas para sua aprovação; e (vi) uma parcela ínfima antevê 

mecanismos de transparência, monitoramento e avaliação dos resultados oriundos da 

concessão de benefícios, ou seja, de modo geral não preveem mecanismos que aferem 

eficiência, a eficácia e a efetividade das propostas apresentadas. 

Além das características dos benefícios tributários referentes às contribuições 

sociais, em particular, existem autores que elencam características da concessão de 

benefícios tributários em geral. Ao observarmos os argumentos dos defensores e dos 

opositores da política de concessão de benefícios tributários (Almeida, 2001; Swift e 

Cavalcanti, 2003; Illiash, 2008; Mancuso, Gonçalves e Mencarini, 2010), vemos que 

as vantagens associadas à adoção de benefícios tributários são vantagens táticas frente 

a outras opções de alocação de recursos. Por outro lado, os argumentos dos críticos da 

política de concessão de benefícios tributários apontam diversas dificuldades 

operacionais para a implementação da política. 

As vantagens associadas à concessão de benefícios tributários, de acordo o 

levantamento de Mancuso, Gonçalves e Mencarini (2010: 216) são as seguintes: 

(i) Os benefícios incentivam o desenvolvimento de segmentos econômicos 

considerados estratégicos; 

(ii) São um importante instrumento para equilibrar disparidades regionais, 

incentivando investimentos em regiões específicas; 

(iii) Podem servir para favorecer, por critérios de justiça social, grupos de 

cidadãos que são considerados merecedores de atenção especial; 

(iv) Podem reduzir o próprio gasto público, ao beneficiar atividades e 

desonerar produtos que sirvam às atividades do poder público; 

(v) Podem incentivar a participação de segmentos privados em programas 

culturais e sociais do governo; 

(vi) Aumentam a arrecadação potencial no longo prazo, com o 

desenvolvimento da atividade econômica proporcionado pelos benefícios. 

Illiash (2008) elaborou um levantamento abrangente da literatura que analisa 
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os gastos tributários, apontando diversas características e problemas relacionados à 

política de concessão de benefícios tributários, que podem ser resumidos em quatorze 

pontos principais: 

 (i) A ambiguidade semântica do termo “gasto tributário” permite diferentes 

interpretações do conceito;  

(ii) Gastos tributários são de difícil mensuração; 

(iii) São difíceis de remover do código tributário; 

(iv) Aumentam a complexidade do código tributário; 

(v) Seu crescimento é incontrolável, já que não estão sujeitos a revisão no 

Congresso, e podem crescer mesmo sem advocacy; 

(vi) Apresentam uma tendência de sobreviver e se expandir, oriunda de fortes 

motivações econômicas e políticas; 

(vii) Ao mesmo tempo em que reduzem o montante de tributos, forçam o 

aumento tributário global, a fim de se obter o mesmo montante de receitas;  

(viii) A escolha do que deve ou não ser enquadrado na categoria de gastos 

tributários pode ser feita de forma arbitrária, devido ao atributo “especial” usado na 

definição do conceito de gasto tributário; 

(ix) os gastos tributários são alvo de baixa visibilidade, não recebem atenção 

minuciosa do Congresso como os gastos diretos e são menos sujeitos a mecanismos de 

revisão e fiscalização; 

(x) Reduzem os recursos do governo da mesma maneira que os gastos 

governamentais diretos, e muitas vezes ultrapassam os gastos diretos. Eles reduzem a 

base tributária e possuem um efeito negativo na capacidade de receita, restringindo o 

montante disponível para o financiamento de outros programas ou para a redução do 

déficit federal;  

(xi) O lobby por gastos tributários é muito mais forte que a oposição a eles, 

uma vez que grupos de interesses buscam obter novos benefícios e manter ou 

aumentar os existentes, e que os contribuintes em geral que se beneficiariam com uma 

carga tributária menor são difusos, desorganizados, e não percebem as possíveis 

vantagens da eliminação dos gastos tributários; 

(xii) Não são concebidos para afetar a redistribuição de renda, mas sim para 

criar incentivos econômicos e encorajar atividades de investimento e consumo 

específicas; 

(xiii) Estimulam desproporcionalmente os abastados e as corporações privadas, 
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pois tendem a proporcionar benefícios relativamente maiores para os contribuintes de 

maior renda, que pagam impostos mais altos; e 

(xiv) Podem servir como instrumento indireto de políticas sociais e possuir 

vantagens táticas sobre os gastos diretos para estas políticas. 

Entre 2003 e 2010 foram concedidos diversos benefícios tributários referentes 

às contribuições sociais, acompanhando a tendência que teve início nos governos 

anteriores, do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Neste trabalho, eles serão 

especificados em função do destinatário dos benefícios tributários. 

A categorização de gastos tributários é tema já abordado por outros autores. 

Um exemplo de categorização de gastos tributários é a tipologia de J. F. Witte (1985), 

que foi sistematizada por Illiash (2008) da seguinte forma: 

 

Quadro 2: Tipologia de gastos tributários de J. F. Witte (1985) 

TIPO DE GASTO 
TRIBUTÁRIO 

DESCRIÇÃO BENEFICIÁRIOS 

Need-based provisions Provisões baseadas em necessidades econômicas 
presumidas, como despesas extraordinárias ou 
situações que limitam a geração potencial de 
renda 

Principalmente 
grupos de baixa 
renda, mas também 
grupos de renda 
média 

Tax equity provisions Provisões encarregadas para eliminar tributação 
cumulativa 

Grupos de média e 
alta renda 

Special groups 
benefits 

Seguem três critérios: 
- provisões que afetam grupos geográficos ou de 
ocupação razoavelmente identificáveis e 
permanentes 
- condições econômicas impostas pela provisão 
não podem ser assumidas como sendo exclusivas 
deste grupo 
- não existe indicação que o benefício está sendo 
concedido por outras razões 

Grupos de renda 
baixa, bem como 
alguns de renda alta 

General economic 
incentives 

Provisões que buscam incentivar investimentos ou 
crescimento econômico 

Quase 
exclusivamente 
grupos de alta renda 

Specific economic 
incentives 

Provisões que visam encorajar formas específicas 
de comportamentos desejados, que não sejam 
investimentos econômicos gerais 

Grupos de renda 
média e média-alta 

Miscellaneous 
provisions 

Provisões que não se enquadram facilmente nas 
outras categorias 

Grupos de renda 
média e alta 

Fonte: Witte, 1985: 271-298; Illiash, 2008: 1889. 

 

A tipologia de Witte se baseia no objetivo mais geral do gasto tributário, como 

incentivar investimentos econômicos específicos ou buscar a equidade do sistema 

tributário. Aplicada ao caso brasileiro, esta tipologia pode abranger grande parte dos 
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casos. Entretanto, este trabalho propõe a utilização de critérios mais específicos, que 

apontem o destinatário dos benefícios tributários de forma mais objetiva. 

O quadro a seguir apresenta os dispositivos que concederam benefícios 

tributários referentes às contribuições sociais entre 2003 e 2010, apontando os 

destinatários e os tipos de benefícios. Com intuito de simplificar a visualização dos 

setores beneficiados, não foram especificados nem a natureza dos benefícios
19

 nem a 

contribuição em relação à qual o benefício é concedido. 

A tipologia proposta está relacionada, portanto, com a destinação dos 

benefícios concedidos durante os dois mandatos do presidente Lula. Os benefícios 

tributários referentes às contribuições sociais, de 2003 a 2010, podem ser destinados: 

(1) a setores econômicos específicos (farmacêutico, automobilístico, agropecuário, 

etc.); (2) a empresas com natureza jurídica especial (sociedades cooperativas, 

microempresas, etc.); (3) a regiões geográficas determinadas (Zona Franca de 

Manaus, Áreas de Livre Comércio, Zonas de Processamento de Exportação, etc.); (4) 

a empresas exportadoras; (5) a empresas relacionadas a algum programa ou política de 

governo (PROUNI, Minha Casa Minha Vida, etc.); (6) a empresas em situação de 

inadimplência; e (7) a atividades que envolvem entidades do poder público. 

O primeiro tipo de benefício é aquele destinado a setores específicos de 

atividade econômica do empresariado. Nem sempre é trivial identificar o setor de 

atividade econômica para o qual o benefício é destinado. Por exemplo, um benefício 

pode ser destinado a empresas cuja natureza jurídica seja sociedade cooperativa, sem 

especificar o setor de atividade econômica, ou ainda pode-se destinar um benefício de 

forma mais específica, às sociedades cooperativas agropecuárias. Outro exemplo são 

os benefícios destinados aos exportadores, que podem ou não especificar o setor de 

atividade econômica exportadora que receberá os benefícios. Assim, como veremos no 

quadro abaixo, um mesmo destinatário pode ser classificado em um ou mais de um 

tipo, de acordo com suas especificações. 

 

 

 

 

                                                 
19

  Os benefícios considerados para os fins deste trabalho são: anistia ou perdão de infração tributária; 

remissão ou perdão de dívida tributária; parcelamentos; redução de alíquota ou base de cálculo; 

créditos presumidos; isenções ou suspensões de incidência; e regimes diferenciados de tributação. 
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Quadro 3: Dispositivos que concederam benefícios tributários ao empresariado, relativos ao PIS, à COFINS e à CSLL (2003-2010) 

 Tipo de 
benefício* 

Destinatários dos benefícios 

Lei 10676/03 1, 2 Sociedades cooperativas agropecuárias 

2 Sociedades cooperativas em geral 

Lei 10684/03 1, 2 Agências lotéricas e terceirizadas de correios (passam a poder optar pelo SIMPLES)  

1, 2 Centro de formação de condutores (passam a poder optar pelo SIMPLES) 

3 Empresas de regiões determinadas (Zona Franca de Manaus) 

6 Empresas inadimplentes 

1 Empresas jornalísticas e de radiodifusão 

1 Setor agropecuário (mercadorias de origem animal e vegetal destinadas à alimentação) 

1, 2 Sociedades cooperativas de eletrificação rural 

1, 2 Sociedades cooperativas de produção agropecuária 

Lei 10833/03 1 Atividade petroquímica / combustíveis 

1 Bebidas e embalagens 

1 Empresas de qualquer ramo de atividade 

3 Empresas de regiões determinadas (Amazônia Ocidental, Áreas de livre Comércio, ZPE) 

4 Exportadores 

1 Medicamentos, produtos químicos e farmacêuticos 

2 Microempresas e empresas de pequeno porte (Optantes pelo SIMPLES) 

7 Órgãos do poder público 
1 Serviços clínicos, médicos e hospitalares 

1 Serviços de educação 

1 Serviços de telecomunicações 

1 Serviços jornalísticos e de radiodifusão 

1 Setor agropecuário (mercadorias in natura de origem vegetal e mercadorias de origem animal ou vegetal para alimentação) 

1 Setor automobilístico 

2 Sociedades cooperativas 

1 Sucroalcooleiro 

Lei 10865/04 1 Atividade petroquímica / combustíveis 

1 Bebidas e embalagens 

1 Construção 

1 Edição de periódicos (com informações relativas aos assinantes de serviços públicos de telefonia) 

1 Empresas de qualquer ramo de atividade 

3 Empresas de regiões determinadas (Zona Franca de Manaus) 

1 Energia elétrica 

7 Entidades da administração pública federal 

4 Exportação (regimes aduaneiros especiais) 

1 Indústria cinematográfica, audiovisual e de radiodifusão 
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1 Indústria naval / embarcações 

1 Lojas francas na zona primária de porto ou aeroporto 

1 Medicamentos, produtos químicos e farmacêuticos 

1 Organização de feiras e eventos 

1 Papel 

1 Parques temáticos 

1 Perfumaria e Higiene pessoal 

1 Serviços de hotelaria 

1 Serviços de telemarketing 

1 Serviços de transporte aéreo coletivo de passageiros 

1 Serviços prestados com aeronaves de uso agrícola 

1 Setor agropecuário (hortícolas, frutas e ovos) 

1 Setor automobilístico 

2 Sociedades cooperativas 

1 Sucroalcooleiro 

Lei 10925/04 1 Agências de viagem e turismo 

1 Bebidas e embalagens 

1 Concessionárias operadoras de rodovia 

1 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

1 Empresas de qualquer ramo de atividade 

3 Empresas de regiões determinadas (Zona Franca de Manaus) 

4 Exportação 

1 Indústria aeronáutica 

1 Livros técnicos e científicos 

2 Microempresas e empresas de pequeno porte (Optantes pelo SIMPLES) 

1 Papel 

1 Setor agropecuário (adubos, corretivos de solo, sementes, farinha, arroz, feijão, vacinas veterinárias, laticínios, produtos de origem animal ou vegetal, cerealistas) 

Lei 10931/04 1 Construção 

Lei 10996/04 1 Bebidas e embalagens 

3 Empresas de regiões determinadas (Zona Franca de Manaus) 

1 Livros técnicos e científicos 

Lei 11033/04 1 Livros técnicos e científicos 

1 Portos 

Lei 11051/04 1 Atividade petroquímica / combustíveis 

1 Bebidas e embalagens 

1 Empresas de qualquer ramo de atividade 

3 Empresas de regiões determinadas (Zona Franca de Manaus) 

1 Medicamentos, produtos químicos e farmacêuticos 

1 Papel 

1 Perfumaria e higiene pessoal 
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1 Serviços de infomática 

1 Setor agropecuário (laticínios, avicultura, farinha, grãos, cerealistas) 

1 Setor automobilístico 

1, 2 Sociedades cooperativas de crédito 

1 Transporte rodoviário 

Lei 11096/05 1, 5 Instituições de ensino superior (Programa Universidade para Todos) 

Lei 11116/05 1 Biodiesel 

Lei 11196/05 1, 3 Atividade petroquímica / combustíveis (inclusive na venda para ZFM) 

1 Atividades imobiliárias 

1, 3 Bebidas e embalagens (na venda para ZFM) 

1 Empresas de qualquer ramo de atividade 

3 Empresas de regiões determinadas (microrregiões nas áreas de atuação das extintas Sudene e Sudam) 

1 Equipamentos digitais 

1, 4 Exportação (de Tecnologia da informação e na aquisição de bens) 

1, 3 Medicamentos, produtos químicos e farmacêuticos (na venda para ZFM) 

1 Papel 

1, 3 Perfumaria e higiene pessoal (na venda para ZFM) 

1 Pesquisa e inovação científica e tecnológica 

1 Reciclagem 

1 Setor agropecuário (laticínios) 

1, 3 Setor automobilístico (que venda para ZFM) 

1, 3 Sucroalcooleiro (na venda para ZFM) 

Lei 11307/06 2 Microempresas e empresas de pequeno porte 

Lei Complementar 123/06 2 Microempresas e empresas de pequeno porte 

Lei 11482/07 4 Exportação 

Lei 11484/07 1 Indústria de equipamentos para TV Digital 

1 Indústria de Semicondutores 

Lei 11487/07 1 Pesquisa e inovação científica e tecnológica 

Lei 11488/07 1 Atividade petroquímica / combustíveis 

1 Construção (obras de infra-estrutura nas áreas de transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação) 

1 Empresas de qualquer ramo de atividade 

1 Eventos culturais, científicos e esportivos oficiais 

1 Medicamentos, produtos químicos e farmacêuticos 

1 Setor agropecuário (laticínios) 

1 Transporte rodoviário 

Lei Complementar 127/07 2 Microempresas e empresas de pequeno porte 

Lei 11529/07 4 Exportadores 

1 Indústria naval / embarcações 

1 Setor automobilístico 

Lei 11727/08 1 Atividade petroquímica / combustíveis 
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1 Bebidas e embalagens 

1 Empresas contratadas por beneficiária do REIDI 

1 Empresas de qualquer ramo de atividade 

1 Exames clínicos 

1 Indústria naval / embarcações 

1 Materiais de emprego militar 

1 Medicamentos, produtos químicos e farmacêuticos 

1 Papel 

1 Perfumaria e higiene pessoal 

1 Serviços turísticos 

1 Setor agropecuário (acetona para defensivos agropecuários) 

1 Setor automobilístico 

1, 3 Sucroalcooleiro (inclusive na venda para ZFM) 

Lei 11732/08 3 Empresas de regiões determinadas (Zonas de Processamento de Exportação) 

Lei 11774/08 1 Atividade petroquímica / combustíveis 

1 Cadeiras de rodas 

1 Empresas de qualquer ramo de atividade 

1 Energia elétrica 

1, 4 Exportação (de Tecnologia da informação e na aquisição de bens) 

1 Indústria de equipamentos para TV Digital 

1 Indústria de semicondutores 

1 Indústria naval / embarcações 

1 Pesquisa e inovação científica e tecnológica 

1 Transporte ferroviário 

Lei 11787/08 1 Atividade petroquímica / combustíveis (querosene de aviação) 

1 Farinha, Trigo, pré-misturas para fabricação de pão comum e pão comum 

Lei 11827/08 1 Bebidas e embalagens 

1 Empresas de qualquer ramo de atividade 

Lei 11828/08 7 Entidades da administração pública federal (doações para instituição financeira da União com fins ambientais) 

Lei Complementar 128/08 2 Microempreendedor individual 

2 Microempresas ou empresas de pequeno porte 

Lei 11898/09 1 Empresas de qualquer ramo de atividade 

1 Sacoleiros 

Lei 11908/09 1 Tecnologia da Informação e Tecnologia da Informação e da Comunicação 

Lei 11933/09 1 Fabricantes de cigarro 

Lei 11941/09 6 Empresas inadimplentes 

Lei 11945/09 1, 3 Atividade petroquímica / combustíveis (na venda para área de livre comércio) 

1, 3 Bebidas e embalagens (inclusive na venda para área de livre comércio) 

1 Empresas de qualquer ramo de atividade 

3 Empresas de regiões determinadas (Áreas de livre comércio) 
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1, 3 Medicamentos, produtos químicos e farmacêuticos (na venda para área de livre comércio) 

1, 3 Perfumaria e higiene pessoal (na venda para área de livre comércio) 

1, 3 Setor automobilístico (na venda para área de livre comércio) 

1, 3 Sucroalcooleiro (na venda para área de livre comércio) 

Lei 11948/09 7 Entidades da administração pública federal (BNDES) 

Lei 12024/09 1, 5 Construção (incorporações imobiliárias, Programa Minha Casa Minha Vida) 

1 Venda de Motocicletas 

Lei 12058/09 1 Cadeiras de rodas, aparelhos ortopédicos e próteses 

1, 4 Exportação (carnes, couros e peles) 

4 Exportação (fabricantes-intermediários que forneçam produtos a empresas industriais-exportadoras) 

1 Setor agropecuário (animais vivos, carnes, couros e peles) 

Lei 12096/09 1 Farinha, trigo, pré-misturas para fabricação de pão comum e pão comum 

1 Venda de motocicletas 

Lei Complementar 133/09 1, 2 Empresas de produção cultural (optantes pelo SIMPLES Nacional) 

Lei 12249/10 1, 3 Atividade petroquímica / combustíveis (Para regiões N, NE, CO) 

1 Construção (obras de infra-estrutura nas áreas de transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação) 

6 Empresas inadimplentes 

1 Equipamentos digitais 

1, 5 Equipamentos e soluções de informática (regime tributário especial para aquisição de computadores de uso educacional) 

4 Exportação (remessas para o exterior para pagamento de serviços de inspeção e correlatos, relacionados à exportação de bens) 

1 Indústria aeronáutica 

1 Indústria de Semicondutores 

7 Vendas para entidades da administração pública (destinadas às Unidades Modulares de saúde) 

Lei Complementar 137/10 1 Fundo de cobertura dos riscos do seguro rural e seus cotistas 

Lei 12350/10 1, 5 Construção (Construção, ampliação, reforma ou modernização de Estádios de Futebol; e Programa Minha Casa, Minha Vida) 

4 Exportação 

1 FIFA, Subsidiária Fifa, Confederações Fifa, Associações estrangeiras membros da Fifa, Parceiros Comerciais da Fifa, Emissora Fonte da Fifa e Prestadores de Serviço da Fifa 

1 Pesquisa e inovação, científica e tecnológica 

1 Setor agropecuário (suinocultura, avicultura, insumos vegetais para preparações e preparações utilizadas na alimentação de suínos e aves) 

1 Transporte ferroviário 

Fonte: Elaboração própria, com base no levantamento de leis dos trabalhos de Mancuso, Gonçalves e Mencarini (2010), Mancuso e Moreira (2013), e Moreira (2010), com 

revisão e novo trabalho de classificação. 

* (1) setores econômicos específicos; (2) tipos especiais de natureza jurídica das empresas; (3) regiões geográficas determinadas; (4) empresas exportadoras; (5) empresas 

relacionadas a algum programa ou política de governo; (6) empresas em situação de inadimplência; e (7) a atividades que envolvem entidades do poder público. 
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Foram identificados quarenta dispositivos legais que concederam algum tipo 

de benefício tributário referente às contribuições sociais entre os anos de 2003 e 2010, 

quatorze no primeiro mandato do presidente Lula, e vinte e seis no segundo mandato. 

Os dispositivos que concedem benefícios para segmentos empresariais ou 

setores de atividade econômica específicos representam grande parte do todo, e podem 

ser destinados à atividade industrial, comercial ou serviços. É o caso dos regimes de 

tributação diferenciada aplicados a segmentos empresariais, e das leis que relacionam 

diversos produtos de vários códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (TIPI) ou da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).  

A Lei nº 10.833 de 2003, por exemplo, criou benefícios para empresas 

produtoras de bebidas e embalagens, classificados em diversos códigos da TIPI. Outro 

exemplo é a Lei nº 10.865 de 2004, que criou benefícios para empresas de qualquer 

setor de atividade, na importação de máquinas e equipamentos para incorporação do 

ativo imobilizado da empresa. Um exemplo de regime tributário diferenciado 

destinado a um setor é o Regime Especial para a Indústria Aeronáutica Brasileira –

 RETAERO, instituído pela Lei nº 12.249 de 2010. 

Os benefícios que favorecem empresas de acordo com sua natureza jurídica, 

são aqueles destinados às sociedades cooperativas e às microempresas e empresas de 

pequeno porte. Um exemplo de lei que estabelece benefícios para tipos específicos de 

natureza jurídica é a Lei nº 11.307 de 2006, que reajusta o valor do faturamento para 

microempresas e empresas de pequeno porte se cadastrarem no SIMPLES (Sistema 

Integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas e empresas 

de pequeno porte), aumentando o universo de empresas que podem pagar 

contribuições reduzidas. 

Os benefícios destinados a empresas localizadas em regiões específicas foram 

concedidos por diversas leis nos dois mandatos do presidente Lula, para empresas da 

Zona Franca de Manaus, das Áreas de Livre Comércio, e Zonas de Processamento de 

Exportação. 

Outro tipo de dispositivo estabelece benefícios para atividades de exportação, 

“com a justificativa de promover a competitividade externa do produtor brasileiro, 

estimular o ingresso de divisas, reduzir o déficit ou criar superávit na balança 

comercial, etc.” (Mancuso, Gonçalves e Mencarini, 2010: 221). Um exemplo deste 

tipo de benefício é a Lei nº 11.196 de 2005, que cria o Regime Especial de Tributação 

para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação – REPES, 
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instituindo diversos benefícios para o setor de tecnologia da informação que tenha 

suas atividades voltadas à exportação. 

Durante os dois mandatos do presidente Lula, também foram criados 

benefícios referentes às contribuições sociais para empresas que aderem a programas 

do governo, como as empresas que aderem ao Programa Universidade para Todos 

(Lei nº 11.096 de 2005), ou empresa construtora contratada para construir unidades 

habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (Lei nº 12.024 de 

2009). 

Quanto aos benefícios destinados às empresas inadimplentes, os mais comuns 

são aqueles que concedem parcelamento de débitos tributários, remissão (perdão total 

ou parcial da dívida tributária) e anistia (perdão total ou parcial da infração tributária). 

A Lei nº 11.941 de 2009 cria um parcelamento de débitos tributários em que podem 

ser pagos em até 180 meses alguns débitos administrados pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A lei também institui 

que a quitação à vista permite perdão de multas, e cada modalidade de parcelamento 

concede percentuais de desconto. Esta lei ainda concede remissão de débitos de mais 

de cinco anos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil que sejam menores que 

R$ 10.000,00. 

Outro tipo de benefício é aquele destinado a atividades relacionadas a 

entidades do poder público. A Lei nº 10.865 de 2004, por exemplo, beneficia entidades 

da administração pública federal nos pagamentos relativos à aquisição de gasolina, gás 

natural, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e demais 

derivados de petróleo e gás natural. 

Por fim, para exemplificar um benefício que pode ser classificado em mais de 

um tipo de destinação, a Lei nº 12.249 de 2010 instituiu o Regime Especial de 

Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas 

Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (Repenec), que beneficia a pessoa jurídica 

que tenha projeto aprovado para implantação de obras de infraestrutura nas Regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Neste caso, o destinatário do benefício é um setor de 

atividade econômica específico, numa abrangência regional determinada. 

 

1.3 – Tramitação dos projetos que concederam benefícios tributários referentes 

às contribuições sociais entre 2003 e 2010 

 Esta seção do capítulo apresenta o estudo da tramitação das quarenta leis que 
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concederam benefícios tributários referentes às contribuições sociais de 2003 a 2010, 

desde o momento em que a proposta é apresentada ao Legislativo, até sua 

promulgação. 

 Com intuito de explicar o processo de formulação e a participação do 

empresariado neste processo, alguns elementos da tramitação foram levados em 

consideração. O primeiro é o tempo de tramitação, desde a apresentação da proposição 

legislativa até sua promulgação, e a origem das medidas, comparados com as médias 

gerais. O segundo elemento é o parecer quanto à adequação financeira e orçamentária 

por parte dos relatores das matérias legislativas na Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal. O terceiro elemento é a participação do empresariado, apontada nos 

relatórios de parecer aos projetos e pelo conteúdo das discussões nos plenários da 

Câmara e do Senado, quando os relatores das medidas apresentaram seus pareceres e o 

discutiram com os demais parlamentares; e pela realização de audiências públicas com 

convidados que debateram os projetos
20

. 

Dentre as quarenta leis que concederam benefícios tributários neste período, 

trinta e uma foram apresentadas na forma de medida provisória, quatro por projetos de 

lei ordinária e cinco por projetos de lei complementar. Dos quatro projetos de lei 

ordinária, dois haviam sido apresentados inicialmente na forma de medida provisória, 

posteriormente retiradas pelo Executivo, e reapresentados por meio de projetos de 

lei
21

. Quanto à autoria das proposições legislativas, trinta e cinco são do Poder 

Executivo – sendo trinta e uma medidas provisórias, três projetos de lei ordinária, e 

um projeto de lei complementar. 

Há, portanto, alto grau de discricionariedade do Executivo, pois, mesmo que as 

matérias tributárias sejam de iniciativa privativa do presidente
22

, tem se tornado praxe 

o uso de medidas provisórias para instituir benefícios tributários.  

 

  

                                                 
20

  Devido à multiplicidade de projetos e setores beneficiados no período, não foi possível a realização 

de pesquisa junto às associações que representam os setores empresariais. 
21  

Medida provisória nº 382 de 2007, revogada e reapresentada na forma do projeto de lei 2086 de 

2007 (transformado na Lei 11.529 de 2007); e medida provisória nº 380 de 2007, revogada e 

reapresentada na forma do projeto de lei 2105 de 2007 (transformado na Lei 11898 de 2009).  
22  

O artigo 61 da Constituição Federal, §1º, inciso II, alínea b, diz que são de iniciativa privativa do 

Presidente da República as leis que disponham sobre organização administrativa e judiciária, 

matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios. 
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Quadro 4: Média do tempo de tramitação das matérias que instituíram benefícios 

tributários referentes às contribuições sociais, e média do tempo de tramitação do total 

de matérias, de 2003 a 2010, em dias 

 Que concederam 
benefícios 
tributários 

Geral* 

Média do tempo de tramitação de todas as leis ordinárias e 
complementares 

239,0 
(total 40) 

851,1 
(total 1048) 

Média do tempo de tramitação das leis ordinárias oriundas de 
medidas provisórias 

136,2 
(total 31) 

115,5 
(total 375) 

Média do tempo de tramitação dos projetos de lei 
complementar 

576,2 
(total 5) 

1440,3 
(total 19) 

Média do tempo de tramitação dos projetos de lei ordinária 614,0 
(total 4) 

1255,8 
(total 654) 

Média do tempo de tramitação das matérias oriundas do Poder 
Executivo 

165,2 
(total 35) 

288,9 
(total 577) 

Média do tempo de tramitação das matérias oriundas do Poder 
Legislativo 

755,2 
(total 5) 

1539,9 
(total 471) 

Fonte: Elaboração própria, a partir do banco de dados legislativos do CEBRAP. 

* Para compor as médias desta coluna, foram considerados os projetos: cuja ultima ação tenha sido 

“Transformadas em norma Jurídica” e ocorrido entre 2003 e 2010; que sejam procedentes de medidas 

provisórias, projetos de lei ordinária e projetos de lei complementar; e oriundos do Poder Executivo ou 

Legislativo. 
 

 Exceto pela média do tempo de tramitação das medidas provisórias, todas as 

demais médias gerais são superiores às médias do tempo de tramitação dos projetos 

que concederam benefícios tributários referentes às contribuições sociais entre 2003 e 

2010. 

 

1.3.1 – Avaliação da adequação financeira e orçamentária segundo os ditames da Lei 

de Responsabilidade fiscal 

Um dos aspectos que se deve observar no processo de formulação das 

proposições que concedem benefícios tributários é a consideração dos ditames da Lei 

de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101 de 2000). Os relatores 

designados para dar parecer às proposições legislativas, na parte do parecer em que 

consideram a adequação financeira e orçamentária das medidas, devem levar em conta 

as exigências da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da Lei Orçamentária Anual 

(LOA) e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Esta parte do parecer é muitas 

vezes baseada na exposição de motivos do governo que acompanha as proposições. 

Para que um benefício tributário possa ser implementado, ele deve estar 

previsto no orçamento vigente, ou, alternativamente, deve estar acompanhado de 

medidas de compensação das renúncias de receita previstas na LRF. 
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Os relatores de todas as proposições transformadas em leis de concessão de 

benefícios tributários no período considerado por esta pesquisa avaliaram a adequação 

orçamentária e financeira, nos termos da LDO, LOA e LRF. Porém, as justificativas da 

adequação são variadas, como demonstra o quadro a seguir: 

 

Quadro 5: Justificativa de adequação financeira e orçamentária pelos relatores* 

Justificativa da adequação financeira e orçamentária Ocorrências 

Já previsto no orçamento do exercício em que estará vigente (inciso I do artigo 14 da 
LRF) 

20% 
(total 8) 

Compensação nos termos previstos pela LRF (inciso II do artigo 14 da LFR) 10% 
(total 4) 

Não consideram que há aumento ou diminuição de despesa ou receita 25% 
(total 10) 

Decreto de execução orçamentária (com ajustes na programação orçamentária/ 
financeira) 

15% 
(total 6) 

Consideram a medida adequada orçamentária e financeiramente, com justificativa 
genérica 

10% 
(total 4) 

Medida gera crescimento econômico 10% 
(total 4) 

Consideram a medida auto-compensatória ou neutra 7,5% 
(total 3) 

Excesso de arrecadação 5% 
(total 2) 

Medida gera aumento de arrecadação 5% 
(total 2) 

TOTAL DE JUSTIFICATIVAS 43 

Fonte: Diários da Câmara dos Deputados e Diários do Senado Federal. 

* Na elaboração deste quadro, para cada proposição legislativa foi computado apenas um parecer, 

mesmo existindo pareceres quanto à adequação financeira e orçamentária nas duas casas do Congresso 

Nacional. Em três casos, os pareceres de um mesmo projeto apresentaram mais de uma justificativa de 

adequação financeira e orçamentária, motivo pelo qual o total de justificativas é 43 e não 40, que é o 

total dos projetos estudados por este trabalho. 

  

A primeira forma de atestar a adequação financeira e orçamentária, presente 

nos pareceres de oito proposições (20%), é aquela prevista no inciso I do artigo 14 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que, antes do benefício entrar em vigor, ele 

deve estar considerado no orçamento, para não prejudicar o cumprimento das metas 

fiscais. Um exemplo de justificativa deste tipo está presente no parecer da Câmara dos 

Deputados ao Projeto de Lei nº 2.105 de 2007, transformado na Lei nº 11.898 de 

2009: 

“(...) o teor do projeto de lei 2105 de 2007, é idêntico ao da medida provisório nº 380 de 2007, 

a qual foi retirada de pauta pelo poder executivo, em 18 de setembro último, com intuito de 

possibilitar a votação da proposta de emenda constitucional nº 50, de 2007, que dispunha sobre 

a prorrogação da vigência da CPMF e DRU. Neste sentido, por ocasião do encaminhamento ao 

Congresso Nacional do Projeto de Lei Orçamentária para 2008, verificou-se que o mesmo 
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havia incorporado em suas projeções da receita arrecadada os efeitos fiscais decorrentes da 

Medida Provisória nº 380 de 2007. Dessa forma, no que tange ao Projeto de Lei 2105 de 2007 

podemos concluir que foram plenamente atendidas as condições inscritas no inciso I do art. 14 

da LRF (...)” (Diário da Câmara dos Deputados, 14 de março de 2008). 

O parecer de 10% das proposições atesta a adequação financeira e 

orçamentária com base no inciso II do artigo 14 da LRF, que diz que, não tendo sido 

considerado na Lei Orçamentária Anual, o benefício deve estar acompanhado por 

medida de compensação proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 

cálculo, ou majoração ou criação de tributo ou contribuição. Há previsão de 

compensação nestes termos, no parecer da Câmara dos Deputados à Medida 

Provisória nº 60 de 2009, transformada na Lei nº 12.024 de 2009: 

“Visando cumprir o definido na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Ministério da Fazenda 

salienta que o ajuste do coeficiente e do percentual que elevam, respectivamente, a base de 

cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre cigarros servirá 

como medida compensatória para a renúncia fiscal estimada. Adicionalmente, a exposição de 

motivos informa que o impacto previsto para os anos de 2010 a 2013 será considerado quando 

da elaboração do respectivo projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA” (Diário da Câmara 

dos Deputados, 28 de maio de 2009). 

Apesar de todos os relatores avaliarem a adequação financeira e orçamentária 

dos projetos que previam concessão de benefícios tributários, apenas esses 30%, 

marcados em cinza no quadro 5, o fizeram prevendo exclusivamente as formas de 

adequação presentes no artigo 14 Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, com 

interpretação taxativa
23

 do artigo. 

Nos casos restantes, ou seja, em 70% dos casos, foram apresentadas 

justificativas de adequação financeira e orçamentária que não são exatamente aquelas 

previstas na LRF, fazendo uma interpretação exemplificativa
24

 das formas de 

compensação das renúncias de receitas previstas no inciso II do artigo 14, ou 

considerando apropriados os ajustes na programação financeira e orçamentária 

vigente, ao invés da previsão prévia em orçamento, conforme o inciso I do artigo 14. 

Note-se, todavia, que o Tribunal de Contas da União determinou nitidamente, através 

                                                 
23 

 O rol exaustivo ou taxativo é aquele que considera que o texto legal esgotou todas as possibilidades 

em sua redação, sem espaço para interpretações ampliadas ou extensivas, diferentes daquelas 

previstas no próprio texto legal. 
24  

O rol exemplificativo é aquele em que a redação da lei dá margem a outras possibilidades e 

acréscimos que não estão previstos no texto legal. Por exemplo, no §1º do art. 14 da LRF, o 

legislador definiu e enumerou benefícios que geram renúncia de receitas com rol claramente 

exemplificativo, ao determinar que “outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado” 

podem ser considerados como renúncia de receitas. 
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de um acórdão, que a redação destes incisos é um caso de rol taxativo, o que não vem 

sendo cumprido. Este importante tema será discutido novamente no próximo capítulo. 

Em 25% dos casos, os relatores consideram que não há aumento ou diminuição 

de receitas ou despesas. Outra justificativa é aquela que aparece em 15% dos casos, 

que consideram que as renúncias de receitas podem ser compensadas através de 

ajustes na programação financeira e orçamentária, realizados por meio de decreto de 

execução orçamentária. 

Há casos em que os relatores consideram o projeto adequado do ponto de vista 

orçamentário e financeiro, mas não justificam essa adequação, ou justificam de forma 

genérica (10% dos casos). 

Em 10% dos casos, os relatores consideram que o crescimento econômico 

gerado pela medida, é suficiente para compensar as eventuais perdas de receitas 

advindas dos benefícios tributários. 

Em 7,5% dos casos, os relatores consideram a medida neutra ou 

autocompensatória – quando o teor da proposição gera ao mesmo tempo aumento de 

arrecadação e renúncia de receitas. 

Outra justificativa que aparece em 5% dos casos é aquela que considera que as 

renúncias e receitas decorrentes de benefícios tributários podem ser compensadas pelo 

excesso de arrecadação do exercício financeiro e orçamentário vigente. 

Por último, há casos em que os relatores consideram que o aumento de 

arrecadação gerado pela proposição (5%), é suficiente para compensar as eventuais 

perdas de receitas advindas dos benefícios tributários. 

 

1.3.2 – Participação do empresariado 

Quando da discussão dos projetos nos plenários das duas casas do Congresso 

Nacional, os parlamentares fizeram referência a diversos tipos de participação do 

empresariado. 

Nesta etapa da formulação, durante a discussão de vinte e nove das quarenta 

proposições, ou seja, em 72,5% dos casos, foi relatada alguma forma de participação 

do empresariado pelos relatores ou parlamentares, como podemos observar no quadro 

abaixo: 

 

  



45 

 

Quadro 6: Tipos de participação na etapa de formulação das quarenta leis que 

instituíram benefícios tributários referentes às contribuições sociais entre 2003 e 2010 

relatados por parlamentares 

Tipo de participação Quantidade 
de 

ocorrências 
Reivindicações e pleitos de setores empresariais ao relator ou aos parlamentares 
através de e-mail, telefone, fax, abordagem nos corredores do Senado ou da Câmara 
ou sugestão de emendas 

14 

Consulta e negociação dos relatores ou parlamentares com os setores envolvidos 13 

Parlamentares indicam a inclusão de benefícios em função de acesso ao governo, 
capacidade de pressão, lobby ou contribuições para campanhas 

11 

Parlamentares relatam demandas de associações específicas ou documentos 
enviados por entidades com seu posicionamento 

10 

Participação ativa na formulação, no desenvolvimento do projeto junto ao relator 1 

Total de proposições em que relatores e parlamentares, na discussão em plenário, 
relatam alguma forma de participação do empresariado na formulação  

29 

Total de ocorrências em que relatores e parlamentares, na discussão em plenário, 
relatam alguma forma de participação do empresariado na formulação* 

49 

Fonte: Diários da Câmara dos Deputados e Diários do Senado Federal. 

* Se a mesma forma de participação foi mencionada na tramitação da mesma proposição, foi 

computada apenas uma ocorrência. 

 

O primeiro tipo de participação são os pleitos de setores empresariais feitos aos 

relatores ou parlamentares através de e-mail, telefone, fax, abordagem nos corredores 

do Senado ou da Câmara ou apresentação de emendas. Na tramitação da Medida 

Provisória nº 255 de 2005, transformada na Lei nº 11.196 de 2005, denominada Lei do 

Bem, o Senador José Jorge (PFL – PE) afirmou que: 

"Hoje, por duas vezes, enquanto andava pelo corredor – isso deve ter acontecido também com 

outros Senadores –, aproximou-se alguém de mim e me perguntou: ‘José Jorge, será que não 

dá para a gente incluir na Medida Provisória nº 258 uma questão referente ao imposto ‘a’, ‘b’ 

ou ‘c’? (...) Aqui, apresenta-se uma sugestão ao Relator da medida provisória ‘a’, ‘b’ ou ‘c’ por 

debaixo do pano, vamos dizer assim, pois nem precisa ser uma coisa formal, e ela é aprovada 

em 24 horas, mudando-se a legislação tributária. O PIS/COFINS, a cada dia, inclui um setor 

novo e vai-se mudando a sua forma de pagamento. Uns são atendidos e outros não, sabe Deus 

por quê.” (Diário do Senado Federal, 27 de outubro de 2005). 

Outro relato ilustrativo deste tipo de participação, do Senador Arthur Virgílio 

(PSDB – AM), está presente na discussão da Medida Provisória nº 164 de 2004, 

transformada na Lei nº 10.865 de 1004: 

“A esta altura, no País, há descontentamentos entupindo os e-mails e os faxes dos nossos 

gabinetes. Por exemplo, o setor de usinagem de álcool sente-se prejudicado, assim como o 

setor agroindustrial de alimentos. Na verdade, verificamos a contemplação dos interesses 

daqueles que conseguiram organizar-se, chegar a Brasília, expor ao Relator e aos Líderes 
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partidários os seus pontos de vista. Essa é a verdade. Quem não se organizou perdeu.” (Diário 

do Senado Federal, 29 de abril de 2004). 

O segundo tipo de relato que indica participação é o de parlamentares que 

dizem ter procurado os setores empresariais para consulta, ou dizem ter efetivado 

negociações com os setores. Na tramitação do Projeto de Lei nº 2086 de 2007, 

transformado na Lei nº 11.529 de 2007, o relator na matéria na Câmara, Deputado 

Tarcísio Zimmermann (PT – RS), afirmou ter feito negociações com setores 

específicos: 

“Todos sabemos que no contexto de uma negociação de um projeto de lei como este não 

conseguimos atender todas as expectativas. Na condição de Relator, dialoguei pessoalmente 

com os representantes da indústria de couros do País. Houve preferência dessa indústria na 

inclusão dos benefícios do Revitaliza. Diria que nas circunstâncias de recursos escassos, em 

que é necessário fazer opções, a indústria optou por aquilo que vai lhe trazer mais benefícios 

no curto, médio e longo prazos” (Diário da Câmara dos Deputados, 26 de setembro de 2007).  

O mesmo aconteceu com o relator da Medida Provisória nº 413 de 2008, 

transformada na Lei nº 11.727 de 2008, Deputado Odair Cunha (PT – MG): 

“Após exaustivos debates, em que se reuniram representantes dos produtores, dos 

distribuidores, do Governo e de lideranças partidárias, conseguiu-se obter uma redação 

alternativa, capaz de aglutinar o apoio de todos os setores envolvidos, e que está refletida nos 

artigos 7º a 16 do PLV” (Diário da Câmara dos Deputados, 30 de abril de 2008). 

O Senador Eduardo Suplicy (PT – SP), ao oferecer parecer ao Projeto de Lei nº 

2105 de 2007, transformado na Lei nº 11.898 de 2009, enviou ofícios solicitando 

posicionamento de entidades a respeito do projeto de lei em análise: 

“Também cabe destacar que no último dia 9-10-2008 encaminhei o Ofício nº 1.632/2008 ao 

llmo. Sr. Paulo Antônio Skaf, Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – 

FIESP e Presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP enviando cópia 

desse Projeto de Lei da Câmara (PLC 27/2008– Projeto dos Sacoleiros em 9-10-2008) 

solicitando sua análise e o posicionamento das entidades (FIESP e CIESP) sobre o assunto. O 

mesmo ocorreu com o Ofício nº 1.635/2008, enviado ao llmo. Sr. Artur Henrique da Silva 

Santos, Presidente Nacional Central Única dos Trabalhadores – CUT e o Ofício nº1.636/2008, 

remetido ao llmo. Sr. Paulo Pereira da Silva – Paulinho, Presidente da Força Sindical. 

Considerando até o momento não recebido nenhuma manifestação contrária à proposição 

entendo que as entidades acima referidas são favoráveis a aprovação do PLC nº 27/2008” 

(Diário do Senado Federal, 04 de dezembro de 2008). 

O terceiro tipo de participação relatado pelos parlamentares é aquele em que 

eles indicam ter havido inclusão de setores em função de esforços de lobby, 

capacidade de influência de grupos de interesse, e contribuições para campanhas. 
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Na discussão da Medida Provisória nº 135 de 2003, transformada na Lei nº 

10.833 de 2003, o Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB – PR) declarou: 

“É um caos. Com essa medida, libera-se um setor e pune-se outro. Como podemos, sem a 

elaboração de contas, cálculos, econometria aplicada, saber se estamos fazendo o melhor para 

o País? Não sabemos. (...) Para uns há incentivo fiscal; para outros, não. O que tem incentivo e 

o que sonega discutem, a todo instante, sobre o tributo, tanto no Poder Público quanto no 

Judiciário.” (Diário da Câmara dos Deputados, 19 de dezembro de 2003). 

Durante a discussão da mesma proposição no Senado, o Senador Paulo 

Octávio (PFL – DF) declarou: 

“Aqui chamo a atenção para o fato de que alguns desses segmentos fizeram articulação 

positiva na Câmara dos Deputados e conseguiram, sim, a sua isenção. Outros setores não 

conseguiram fazer o lobby necessário para que pudessem obter a isenção e agora estão aqui 

prejudicados. Refiro-me especificamente aos setores da construção civil, da administradora de 

consórcios, do mercado imobiliário, do turismo, que serão impactados, sim” (Diário do Senado  

Federal, 22 de dezembro de 2003). 

Ainda para ilustrar os relatos deste tipo de participação, o Deputado Roberto 

Freire (PPS – PE) apresentou a seguinte questão, ao discutir a proposição 

transformada na Lei nº 11.116 de 2005: 

“Sr. Presidente, não quero ser agressivo, mas o que direi pode ser mal interpretado por alguém. 

Tenho medo de votar matéria como esta, cujo relatório já foi apresentado e, posteriormente, 

modificado, em função de que, adrede, foi preparado um lobby, que tem interesses, e sobre o 

qual não tenho a mínima idéia. Poderia até apoiá-lo, se soubesse do que se trata. (...) Somos 

surpreendidos com um texto muito bem e adrede preparado por alguém que o trouxe como um 

prato feito a todos. Sem nenhuma agressão, preciso ressalvar que, neste ponto, não tenho 

condições de votar favoravelmente e preciso de algum destaque. Peço a meu partido que o faça 

em relação a esta matéria” (Diário da Câmara dos Deputados, 10 de março de 2005). 

No quarto caso, há parlamentares que apresentam demandas enviadas por 

entidades específicas, com posicionamentos, declarações de apoio ou de repúdio. Há 

um caso ilustrativo deste tipo de participação, em que o relator revisor da Medida 

Provisória nº 451 de 2008, Senador Marconi Perillo (PSDB – GO), descreve de forma 

pormenorizada todas as demandas e solicitações de apoio advindas de instituições e de 

parlamentares que o procuraram durante a elaboração de seu parecer. 

O último tipo de participação, só foi encontrado em um caso, quando o relator 

do Projeto de Lei Complementar nº 123 de 2004, Deputado Luiz Carlos Hauly, 

afirmou que o substitutivo adotado em seu parecer era uma fusão de um projeto de lei 

complementar apensado com a Lei Geral do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas): 
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“Tendo em vista, conforme já mencionado durante este Voto, que nenhum dos Projetos de Lei 

Complementar mostrava-se plenamente adequado à regulação das micro e pequenas empresas 

no Brasil, resolvemos adotar o que há de mais relevante e significativo em todas as propostas, 

o que forçou a apresentação do presente substitutivo. Tendo em vista todo o farto material 

analisado durante a realização dos trabalhos, optamos pela fusão dos Projetos de Lei 

Complementar nº 210, de 2004, e da chamada Lei Geral do Sebrae, em um único texto” 

(Relatório de parecer da Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre o PLP nº 123 de 

2004 e apensados. Relator Luiz Carlos Hauly). 

“Quero também congratular o Dr. Adailton da Rocha Teixeira, que trabalha em meu gabinete, e 

os Drs. Bruno Quick e André Spínola, do SEBRAE, que participaram ativamente desse 

projeto, dando valioso apoio técnico e logístico” (Diário da Câmara dos Deputados, 06 de 

setembro de 2005). 

Além do relator da Comissão Especial destinada a proferir parecer a esta 

proposição na Câmara, outros parlamentares destacaram a participação do SEBRAE 

na fase de formulação desta proposição, como se nota na fala do Deputado Arlindo 

Chinaglla (PT - SP) na discussão da proposição em plenário: 

“Também houve contribuição de segmentos de fora do Parlamento. Creio ser necessário e 

absolutamente justo reconhecer o trabalho executado pelo SEBRAE, que, de maneira quase 

anônima - não para nós e os segmentos que se organizam em torno dele, mas para a sociedade 

-, produziu parte dos melhores textos para a matéria” (Diário da Câmara dos Deputados, 06 de 

setembro de 2005). 

Em relação às entidades citadas pelos parlamentares na discussão das 

proposições em plenário, durante a tramitação de treze proposições foram 

mencionadas vinte e quatro entidades, conforme quadro abaixo: 
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Quadro 7: Entidades citadas por parlamentares nas discussões de projetos que 

concederam benefícios tributários 

Entidade citada Ocorrências* 
Confederação Nacional da Agricultura – CNA 3 

Confederação Nacional da Indústria – CNI 2 

Academia Brasileira de Letras 1 

Associação Brasileira da Indústria de Massas Alimentícias – ABIMA  1 

Associação Brasileira da Indústria do Trigo – ABITRIGO 1 

Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE 1 

Associação Brasileira de Celulose e Papel – BRACELPA 1 

Associação de Peritos em criminalística de Goiás – ASPEG 1 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, 
na Pesca e nos Portos – CONTTMAF 

1 

Confederação Nacional dos Transportes – CNT 1 

Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades 
filantrópicas 

1 

Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco – FIEPE 1 

Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado 
do Paraná 

1 

Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo 1 

Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de Goiás 1 

Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas – FENACON 

1 

Fédération Internationale de Football Association – FIFA 1 

Movimento dos Sem Universidade 1 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE 1 

Sindicato da Panificação de São Paulo 1 

Sindicato da Panificação do ABC 1 

Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis 
Residenciais e Comerciais – Secovi 

1 

Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval – SINAVAL 1 

Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima – SYNDARMA 1 

Total de medidas em que parlamentares citam entidades específicas 13 

Quantidade de entidades citadas 27 

Fonte: Diários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

* A quantidade de ocorrências é a quantidade de proposições discutidas em que a entidade foi citada 

(não foi considerado mais de uma ocorrência o caso da entidade ser citada mais de uma vez na 

tramitação de uma mesma proposição legislativa). 

 

 Quanto à participação formal, pela via das audiências públicas, ela também 

ocorre, porém é menos frequente que a participação informal de setores organizados 

que foi relatada por parlamentares. 

Houve realização de doze audiências públicas
25

 durante a discussão de apenas 

                                                 
25  

No caso do Projeto de Lei Complementar nº 123 de 2004, o relator apresentou o conteúdo das 

discussões e os participantes de sete audiências públicas, apesar de constarem, no site da Câmara, 

apenas cinco audiências referentes a este projeto. Há ainda parlamentares que citam a realização de 
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três proposições legislativas
26

 dentre as quarenta analisadas por esta dissertação, nas 

quais participaram representantes de 24 entidades diferentes, conforme o quadro 

abaixo: 

 

Quadro 8: Participantes de audiências públicas em projetos que discutem concessão de 

benefícios tributários. 

Participantes das audiências públicas 
Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança – ABECIP 

Associação Brasileira das Universidades Comunitárias – ABRUC 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Instituições de Ensino Superior – ABMES 

Associação Comercial de Minas Gerais — ACMINAS 

Associação dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG 

Associação Nacional das Universidades Privadas - ANUP  

Associação Nacional de Faculdades e Institutos Superiores – ANAFI 

Associação Nacional dos Centros Universitários – ANACEU 

Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC 

Confederação Nacional da Indústria – CNI 

Confederação Nacional das Entidades de Micro e Pequenas Empresas do Comércio e Serviços – 
CONEMPEC 
Confederação Nacional do Comércio – CNC 

Confederação Nacional dos Serviços — CNS 

Conselho Científico do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil 

Conselho Nacional das Entidades Particulares de Ensino – CONEPE 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais — FIEMG 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP 

Federação Nacional das Empresas de Informática — FENAINFO 

Indústria Fogos Imbrasil 

Movimento Nacional de Luta pela Moradia 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas — SEBRAE 

Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São 
Paulo – SEMESP 
Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral do Estado de Minas Gerais – SINDBEBIDAS 

Sindicato das Indústrias de Explosivos de Minas Gerais – SINDEMG 

Total: 24 

Fonte: Seção de discursos e notas taquigráficas do site da Câmara dos Deputados. 

  

 Mesmo não afirmando que os benefícios tributários foram instituídos por causa 

da participação dos segmentos empresariais, ou seja, mesmo sem estabelecer relações 

causais entre a presença destes segmentos e os resultados da política, as informações 

                                                                                                                                            
audiências públicas que não foram localizadas, o que ocorreu no caso de quatro proposições. 

26  
Em um caso, as audiências públicas não foram realizadas no âmbito da tramitação da medida 

provisória, e sim quando da tramitação de projeto de lei de conteúdo similar, retirado em função da 

apresentação de medida provisória (tramitação da Lei nº 11.096, que criou o PROUNI). 
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apresentadas atestam a participação do empresariado no processo de formulação de 

políticas deste tipo, na busca por sua parcela de benefícios distributivos. 

 

1.4 – Financiamento das campanhas eleitorais 

Para esta seção do capítulo, foram selecionadas as contribuições realizadas 

para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva em 2002 e 2006, para a candidata Dilma 

Vana Rousseff em 2010, e as contribuições realizadas para o Comitê Financeiro 

Nacional para Presidente da República do Partido dos Trabalhadores, em 2002, 2006, 

e 2010, ou seja, contribuições anteriores e posteriores aos dois mandatos do presidente 

Lula, período em que foram instituídos os benefícios tributários objetos desta 

pesquisa. As doações para o partido não foram consideradas porque, diferente das 

doações para o Comitê, que são expressivamente repassadas à campanha do candidato 

a presidente, as contribuições ao partido são mais distribuídas entre os diversos 

candidatos. 

 Em relação ao ano de 2002, as contribuições para o Comitê Nacional para 

presidente em 2002 totalizaram R$ 18.313.322,86, dos quais 36,65% foram 

repassadas à candidatura Lula.
27

 Destes recursos, 97,23% são oriundos de empresas, e 

o restante (2,77%) é oriundo de pessoas físicas, recursos de origem não identificada, 

comercialização de bens ou realização de eventos, e outros comitês, diretórios e 

candidatos do partido. 

Já as contribuições para a candidatura Lula totalizaram R$ 21.072.475,98, 

dentre os quais 63,51% são oriundos de doações empresariais, 31,85% são oriundos 

de repasses do Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República do partido, e 

o restante (4,64%) é oriundo de pessoas físicas, recursos não identificados, 

comercialização de bens ou realização de eventos, e outros comitês, diretórios e 

candidatos do partido. 

 O Comitê Financeiro Nacional para presidente recebeu, em 2006, um total de 

R$ 76.769.196,25 em doações, dos quais 82,01% foram repassados à candidatura 

Lula. Do total das receitas do Comitê em 2006, 95,16% foram doadas por empresas, e 

o restante (4,84%) é oriundo de pessoas físicas, outros recursos do partido e recursos 

de origem não identificada. 

                                                 
27

  Os demais recursos foram gastos pelo próprio comitê para a promoção da candidatura presidencial. 

A dinâmica de repasses de receitas entre partidos, comitês e candidaturas é estudada em Speck & 

Mancuso, 2011. 
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As contribuições para a candidatura Lula em 2006 totalizaram R$ 

81.188.298,01, dentre os quais 77,54% são oriundos do Comitê Financeiro Nacional 

para Presidente da República do partido, 20,29% são recursos de outros comitês, 

diretórios e candidatos do partido, 1,61% são doações de empresas e 0,56% de pessoas 

físicas. 

 Em 2010, o Comitê Financeiro Nacional para presidente recebeu um total de 

R$ 137.587.009,48 em doações, dos quais 82,59% são recursos de empresas, 15,4% 

são outros recursos repassados pelo partido e 2,02% são recursos de pessoas físicas. 

Já as contribuições para campanha da candidatura Dilma totalizaram R$ 

135.530.844,32 em 2010, dos quais 90,28% são repasses do Comitê Financeiro 

Nacional para presidente, 7,66% são doações de empresas, 1,81% são recursos de 

outros comitês, diretórios e candidatos, e 0,25% são de doações de pessoas físicas. 

 O quadro abaixo identifica todas as contribuições realizadas por empresas, nas 

campanhas dos três anos, tanto para as candidaturas, quanto para o Comitê Financeiro 

Nacional para presidente do Partido dos Trabalhadores. Os dados estão classificados 

de acordo com o tipo de atividade econômica das empresas financiadoras. 
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Quadro 9: Contribuições empresariais para o candidato Lula (2002 e 2006), para a candidata Dilma (2010) e para o Comitê Financeiro Nacional 

para presidente do Partido dos Trabalhadores (2002, 2006 e 2010)
28

 - valores correntes 
 

  Comitê 2002 Candidato 2002 Comitê 2006 Candidato 2006 Comitê 2010 Candidato 2010 

SETOR Total Recursos 
Total de 
Empresas Total Recursos 

Total de 
Empresas Total Recursos 

Total de 
Empresas Total Recursos 

Total de 
Empresas Total Recursos 

Total de 
Empresas Total Recursos 

Total de 
Empresas 

AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES 
TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS 0  0  0 0 0  0  0  0  R$ 108.250,00  5  0 0  

AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS 
RELACIONADOS R$ 3.000,00 2 0 0 R$ 30.011,11 2 0 0 R$ 1.380.000,00  3 0 0 

ALOJAMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 4.999,99  1 R$ 2.000,00  1 

ALUGUÉIS NÃO-IMOBILIÁRIOS E GESTÃO DE 
ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS 0 0 R$ 100.000,00 1 R$ 16.000,00 2 R$ 2.000,00 1 R$ 1.015.000,00  5 0 0 

ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES 
AUXILIARES DOS TRANSPORTES 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 35.000,00  3 0 0 

ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS 
FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 1.100.000,00  3 0 0 

ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE 
ESPETÁCULOS 0 0 0 0 R$ 2.000,00 1 0 0 0 0 R$ 21.800,00  2 

ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, DE 
RÁDIO E DE TELEVISÃO 0 0 0 0 0 0 R$ 2.400,00 2 0 0  0 0 

ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE 
MINERAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 1.000.000,00  1  0 0 

ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE 
HUMANA R$ 16.100,00 3 0 0 R$ 150.000,00 1 R$ 1.800,00 2 R$ 1.000.000,00  4  0 0 

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES 
ASSOCIATIVAS R$ 98.000,00 3 R$ 1.130.000,00 3 R$ 350.000,00 2 0 0 R$ 5.000,00  1  0  0 

ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE 
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL R$ 5.000,00 1 0 0 R$ 528.022,22 11 0 0 R$ 51.000,00  2  0 0 

ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS R$ 6.444.000,00 23 R$ 1.414.000,00 4 R$ 14.035.000,00 34 0 0 R$ 5.555.000,00  11 R$ 4.510.000,00  3 

ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E 
INVESTIGAÇÃO 0 0 R$ 20.000,00 1 R$ 100.000,00 1 0 0 R$ 410.000,00  8 R$ 1.172.000,00  7 

ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO R$ 155.000,00 3 R$ 100.000,00 1 R$ 939.000,22 8 R$ 10.000,00 1 R$ 610.843,00  3  0 0 

ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO 
E LAZER R$ 50.500,00 2 0 0 0 0 0 0 R$ 50.000,00  1  0 0 

ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS R$ 555.200,00 4 R$ 350.000,00 3 R$ 11.000,00 2 0 0 R$ 102.000,00  3 R$ 16.000,00  1 

ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE 
E DE AUDITORIA R$ 33.500,00 4 0 0 R$ 6.000,00 4 R$ 1.200,00 2 R$ 11.500,00  2  0 0  

                                                 
28  

A classificação das empresas em setores foi feita por meio da consulta ao CNPJ no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em que constam suas atividades 

principais conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). As categorias presentes no quadro 2 são baseadas na divisão da CNAE – composta 

por seção, divisão e outras subcategorias. 
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ATIVIDADES NÃO INDENTIFICADAS 0 0 0 0 R$ 9.500,00 2 0 0 R$ 230.000,00  3  0 0  

COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE 
RESÍDUOS; ESGOTO E ATIVIDADES 
RELACIONADAS R$ 350.000,00 1 R$ 130.000,00 1 R$ 130.000,00 3 0 0 0 0  0 0 

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS R$ 100.300,00 2 0 0 R$ 50.000,00 1 R$ 600,00 2 R$ 5.000,00  2 R$ 16.400,00  2 

COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO 
VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS R$ 274.500,00 15 R$ 100.000,00 1 R$ 2.479.200,00 17 R$ 161.304,37 4 R$ 5.435.071,43  24 R$ 1.500.000,00  1 

COMÉRCIO VAREJISTA R$ 165.500,00 7 R$ 100.000,00 1 R$ 1.623.065,00 11 R$ 67.934,00 6 R$ 291.799,00  9 R$ 2.541,00  1 

CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E 
ACESSÓRIOS 0 0 0 0 R$ 50.000,00 1 0 0 R$ 25.000,00  2     

CONSTRUÇÃO R$ 1.044.000,00 10 R$ 1.165.000,00 19 R$ 11.032.320,05 40 R$ 1.003.500,00 8 R$ 40.270.439,03  54 R$ 3.000.000,00  2 

EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À 
IMPRESSÃO 0 0 0 0 R$ 64.000,00 2 0 0 0 0     

EDUCAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 900,00  1 

ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES 0 0 R$ 300.000,00 2 R$ 377.568,45 2 0 0 R$ 1.860.000,00  2 0 0 

EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 10.000,00  1 0 0 

EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 470.000,00  2 0 0 

EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 500.000,00  1 0 0 

FABRICAÇÃO DE BEBIDAS R$ 605.000,00 4 0 0 R$ 2.965.000,00 6 0 0 R$ 2.505.000,00  3  0 0 

FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E 
PRODUTOS DE PAPEL R$ 85.000,00 5 R$ 767.015,25 3 R$ 1.880.000,00 7 R$ 600,00 1 R$ 1.499.806,51  9  0 0 

FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS 
DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE 
BIOCOMBUSTÍVEIS R$ 2.000,00 1 R$ 250.000,00 1 R$ 510.989,19 6 0 0 R$ 1.130.000,00  3  0 0 

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E 
ÓPTICOS R$ 250.000,00 1 R$ 200.000,00 1 R$ 50.000,00 1 0 0 R$ 110.700,00  8 R$ 5.000,00  1 

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
TRANSPORTE, EXCETO VEÍCULOS 
AUTOMOTORES 0 0 0 0 R$ 80.000,00 1 0 0 R$ 385.000,00  2 R$ 120.000,00  1 

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS R$ 30.300,00 6 0 0 R$ 2.050.000,00 2 0 0 R$ 73.300,00  12  0 0 

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E 
MATERIAIS ELÉTRICOS R$ 260.000,00 2 R$ 10.000,00 1 R$ 509.000,00 4 0 0 R$ 90.600,00  4  0 0 

FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E PRODUTOS DE 
MADEIRA R$ 7.000,00 2 R$ 28.203,72 1 0 0 0 0 R$ 42.000,00  5 R$ 2.000,00  1 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS R$ 445.000,00 7 R$ 30.000,00 1 R$ 8.114.442,36 23 0 0 R$ 20.088.700,00  32 R$ 2.500,00  1 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA 
E DE MATERIAL PLÁSTICO R$ 517.145,00 10 R$ 10.000,00 1 R$ 80.000,00 5 0 0 R$ 209.000,00  6 R$ 690,00  1 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, 
EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 10.800,00 4 R$ 100.000,00 1 R$ 254.000,00 3 0 0 R$ 6.617.250,00  8  0 0 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS 
NÃO-METÁLICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 1.355.000,00  7  0 0 
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FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS R$ 5.000,00 1 R$ 50.000,00 1 R$ 33.200,00 4 0 0 R$ 43.950,00  5  0  0 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO 0 0 0 0 R$ 100.000,00 2 0 0  0 0 0 0 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS 
FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS R$ 395.000,00 7 R$ 602.000,00 7 R$ 58.000,00 3 0 0 R$ 4.149.714,29  11  0 0 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E 
PETROQUÍMICOS R$ 425.500,00 6 R$ 300.000,00 2 R$ 3.924.000,00 13 R$ 20.000,00 1 R$ 1.163.000,00  5 R$ 2.000,00  1 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS R$ 2.193.625,00 5 R$ 447.495,00 2 R$ 478.000,00 5 0 0 R$ 125.000,00  4  0 0 

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, 
REBOQUES E CARROCERIAS R$ 97.000,00 5 0 0 R$ 100.000,00 4 0 0 R$ 3.365.300,00  7  0 0 

IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE 
GRAVAÇÕES R$ 1.000,00 1 0 0 R$ 500,00 1 R$ 8.990,00 2 R$ 5.000,00  2 R$ 5.959,00  2 

INDÚSTRIA AERONÁUTICA 0 0 R$ 500.000,00 1 R$ 1.300.000,00 1 0 0  0 0 0 0 

MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO 
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0 0 0 0 R$ 20.000,00 1 0 0  0 0 0 0 

METALURGIA R$ 282.000,00 4 R$ 1.500.000,00 4 R$ 8.150.000,00 6 0 0 R$ 2.806.000,00  5  0 0 

MINERAÇÃO R$ 186.000,00 4 R$ 130.000,00 2 R$ 4.729.000,00 7 0 0  0 0 0 0 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS, TÉCNICAS, E 
DE SERVIÇOS PESSOAIS 0 0 0 0 R$ 2.000,00 1 R$ 1.200,00 1 R$ 500,00  1 R$ 2.070,00  1 

PESCA E AQÜICULTURA 0 0 0 0 R$ 20.011,11 1 0 0  0 0 0 0 

PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO 
DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA 
VIAGEM E CALÇADOS R$ 110.000,00 3 0 0 R$ 390.000,00 6 0 0 R$ 2.183.000,00  8  0 0 

PRODUÇÃO FLORESTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 5.000,00  1  0 0 

PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO R$ 1.125,00 1 0 0 R$ 2.000,00 1 R$ 3.703,60 2 0 0 0 0 

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 
COMUNICAÇÃO E DE OBJETOS PESSOAIS E 
DOMÉSTICOS R$ 15.000,00 2 0 0 0 0 R$ 200,00 1 0 0 0 0 

SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE E 
ATIVIDADES AUXILIARES R$ 1.190.000,00 4 R$ 200.000,00 1 R$ 405.000,00 5 0 0 R$ 500.000,00  1  0 0 

SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE 
MÃO-DE-OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 10.000,00  1  0 0 

SERVIÇOS DE ARQUITETURA E 
ENGENHARIA R$ 21.500,00 2 R$ 60.000,00 1 R$ 588.200,00 8 R$ 400,00 1 R$ 3.205.435,00  7 0 0 

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E DE APOIO 
ADMINISTRATIVO R$ 1.355.000,00 4 R$ 1.700.000,00 4 R$ 2.180.520,00 13 R$ 5.200,00 5 R$ 292.100,00  9  0 0  

SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES 
PAISAGÍSTICAS R$ 5.000,00 1 R$ 40.000,00 1 0 0 0 0 R$ 35.000,00  3  0  0 

TELECOMUNICAÇÕES R$ 10.000,00 1 R$ 750.000,00 1 R$ 500.000,00 1 0 0  0  0  0  0 

TRANSPORTES E ARMAZENAMENTO R$ 6.500,00 3 R$ 800.000,00 2 R$ 1.597.000,00 8 R$ 14.978,00 4 R$ 100.000,00  2  0  0 

TOTAL R$ 17.806.095,00 176 R$ 13.383.713,97 76 R$ 73.053.549,71 296 R$ 1.306.009,97 46 R$ 113.631.258,25  327 R$ 10.381.860,00  30 

Fonte: Consulta às receitas da campanha do Comitê Financeiro Nacional para Presidente do Partido dos Trabalhadores de 2002, 2006 e 2010; Consulta às receitas da 

campanha do candidato Lula em 2002 e 2006, e consulta às receitas da campanha da candidata Dilma em 2010, no site do Tribunal Superior Eleitoral. 
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Dentre os setores que contribuíram com as mencionadas campanhas, há 

diversos que também receberam benefícios tributários referentes às contribuições 

sociais entre 2003 e 2010. Entre eles estão o setor de fabricação de bebidas, de 

medicamentos e produtos farmacêuticos, a indústria aeronáutica, os transportes 

rodoviários, e outros. O quadro abaixo facilita a visualização destas intersecções, 

mostrando não apenas as contribuições anteriores ao recebimento de benefícios 

tributários, que podem ter sido motivadas por ambição, mas também as contribuições 

posteriores ao recebimento dos benefícios, que podem ter sido motivadas por gratidão. 
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Quadro 10: Contribuições para as campanhas e os resultados da política de concessão de benefícios tributários referente às contribuições sociais 

de 2003 a 2010 

Setor de atividade econômica que contribui com as 
campanhas 

Houve contribuição para 
campanha de 2002 
(hipótese de ambição)? 

Leis que concederam 
algum benefício para o 
setor (2003-2006) 

Houve contribuição para 
campanha de 2006 
(hipótese de ambição 
e/ou gratidão)? 

Leis que concederam 
algum benefício para o 
setor (2007-2010) 

Houve contribuição para 
campanha de 2010 
(hipótese de gratidão)? 

AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E 
SERVIÇOS DE RESERVAS 

Não Lei 11025/04 Não -- Sm 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS Sim Lei 10684/03; Lei 10833/03; 
Lei 10865/04; Lei 10925/04; 
Lei 11051/04; Lei 11196/05. 

Sim Lei 11488/07; Lei 11727/08; 
Lei 12058/09; Lei 12350/10. 

Sim 

ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS 
TRANSPORTES; TRANSPORTES E ARMAZENAMENTO 

Sim Lei 11051/04 
 

Sim Lei 11488/07; Lei 11774/08; 
Lei 12350/10. 

Sim 

ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS Não -- Sim LC 133/09 Sim 
ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, DE RÁDIO E DE 
TELEVISÃO 

Não Lei 10684/03; Lei 10833/03; 
Lei 10865/04. 

Sim -- Não 

ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA Sim Lei 10833/03; Lei 10865/04 Sim -- Sim 

ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Sim Lei 11051/04; Lei 11196/05 Sim Lei 11774/08; Lei 11908/09. Sim 

ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER Sim -- Não Lei 11488/07 Sim 
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS Sim Lei 11196/05 Sim -- Sim 

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS; FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS 

Sim Lei 10833/03; Lei 10865/04; 
Lei 11051/04; Lei 11196/05. 

Sim Lei 11529/07; Lei 11727/08; 
Lei 11945/09; Lei 12024/09; 
Lei 12096/09. 

Sim 

CONSTRUÇÃO Sim Lei 10931/04 Sim Lei 11488/07; Lei 12024/09; 
Lei 12249/10; Lei 12350/10. 

Sim 

EDUCAÇÃO Não Lei 11.096/05; Lei 10833/03 Não -- Sim 

ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES Sim Lei10865/04 Sim Lei 11774/08. Sim 
FABRICAÇÃO DE BEBIDAS Sim Lei 10833/03; Lei 10865/04; 

Lei 10925/04; Lei 10996/04; 
Lei 11051/04; Lei 11196/05. 

Sim Lei 11727/08; Lei 11945/09. Sim 

FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL Sim Lei 10865/04; Lei 10925/04; 
Lei 11051/04; Lei 11196/05. 

Sim Lei 11727/08 Sim 

FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS DERIVADOS DO 
PETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEIS; FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS 

Sim Lei 10833/03; Lei 10865/04; 
Lei 11051/04; Lei 11116/05; 
Lei 11196/05. 

Sim Lei 11488/07; Lei 11727/08; 
Lei 11774/08; Lei 11787/08; 
Lei 11945/09; Lei 12249/10. 

Sim 

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 
PRODUTOS ELETRÔNICOS E ÓPTICOS 

Sim Lei 11196/05 Sim Lei 12249/10 Sim 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO Não -- Sim Lei 11933/09 Não 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E 
FARMACÊUTICOS 

Sim Lei 10833/03; Lei 11051/04; 
Lei 11196/05. 

Sim Lei 11488/07; Lei 11727/08; 
Lei 11945/09. 

Sim 

INDÚSTRIA AERONÁUTICA Sim Lei 10925/04 Sim Lei 12249/10 Não 

PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS 
DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS 

Sim -- Sim Lei 12058/09 Sim 

TELECOMUNICAÇÕES Sim Lei 10833/03 Sim -- Não 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados apresentados nos quadros 3 e 9. 
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O setor “agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas” 

contribuiu para o Comitê Financeiro em 2010, com a doação de cinco empresas no 

valor de R$ 108.250,00. Este setor foi beneficiado com uma lei anterior a esta doação 

(Lei 10.925 de 2004), que manteve na regra da COFINS cumulativa, com alíquota 

menor, as receitas decorrentes da prestação de serviços das agências de viagem e de 

viagens e turismo. 

O setor “agricultura, pecuária e serviços relacionados” financiou as três 

campanhas com doações ao Comitê Financeiro Nacional, com valores crescentes em 

progressão geométrica. Em 2002, duas empresas contribuíram com o Comitê 

Financeiro Nacional com a soma de R$ 3.000,00. Em 2006, novamente duas empresas 

do setor financiaram o Comitê Financeiro Nacional para presidente, com R$ 

30.011,11. As contribuições mais expressivas foram realizadas em 2010, quando três 

empresas doaram R$ 1.380.000,00 para o Comitê Financeiro Nacional. 

No primeiro mandato do presidente Lula, o setor foi beneficiado por meio de 

diversas leis. A Lei nº 10.864 de 2003 deu direito a créditos presumidos do PIS aos 

produtores de mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação 

humana ou animal, classificadas em diversos capítulos e códigos da NCM. Além 

disso, reduziu a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS das 

sociedades cooperativas de produção agropecuária. A Lei nº 10.833 de 2003 concedeu 

créditos presumidos da COFINS para empresas que produzem mercadorias destinadas 

à alimentação humana ou animal, classificadas em diversos capítulos e códigos da 

NCM, e créditos presumidos do PIS e da COFINS para empresas que adquiram de 

pessoas físicas residentes no país produtos in natura de origem vegetal, classificados 

em diversas posições da NCM. A Lei nº 10.865 de 2004 reduziu a alíquota do PIS e da 

COFINS incidentes sobre a importação e a venda de produtos hortícolas, frutas e ovos 

especificados na TIPI. As Leis nº 10.925 e nº 11.051, ambas de 2004, concederam 

diversos benefícios para uma ampla gama de produtos agropecuários, desde produtos 

para tratamento de solo, como adubos e fertilizantes, até produtos destinados a 

alimentação humana e animal. 

Ainda no primeiro mandato do presidente Lula, o setor foi beneficiado com a 

Lei nº 11.196 de 2005, que reduziu as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes na 

importação e na venda de diversos laticínios. 

No segundo mandato do presidente Lula, a Lei nº 11.488 de 2007 reduziu a 

alíquota do PIS e da COFINS incidentes na importação e na venda de vários outros 
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tipos laticínios. A Lei nº 11.727 de 2007, suspendeu a exigência das contribuições do 

PIS e da COFINS, na venda ou importação de produtos utilizados na elaboração de 

defensivos agropecuários. A Lei nº 12.058 de 2009 suspendeu o pagamento do PIS e 

da COFINS incidentes sobre a cadeia produtiva de carnes, couros e peles classificados 

em códigos da NCM, inclusive quando destinados a exportação. Por fim, o setor 

agropecuário foi beneficiado pela Lei nº 12.350 de 2010, que instituiu benefícios 

relacionados às atividades de suinocultura e avicultura. 

O setor de transportes financiou as três campanhas analisadas por esta 

pesquisa, em especial para o Comitê em 2006, cujas doações ultrapassaram R$ 1,5 

milhões. Em 2002, o setor “transportes e armazenamento” contribuiu com a campanha 

do candidato Lula com R$ 800.000,00, através de duas empresas, e com o Comitê, 

três empresas contribuíram com R$ 6.500,00. Em relação à campanha de 2006, quatro 

empresas contribuíram com R$ 14.978,00 para a campanha do candidato, e oito 

empresas contribuíram com R$ 1.597.000,00 para o Comitê Financeiro. Em 2010, o 

setor ainda contribuiu com o Comitê com a soma de R$ 100.000,00 através das 

doações de duas empresas. Ainda houve doação de R$ 35.000,00 para o Comitê em 

2010, através de três empresas do setor “armazenamento e atividades auxiliares dos 

transportes”. 

Durante o primeiro mandato do presidente Lula, a Lei nº 11.051 de 2004 

instituiu créditos fiscais referentes ao PIS e à COFINS para empresas de serviço de 

transporte rodoviário de carga que subcontratar serviços prestados por pessoa física, 

ou por pessoa jurídica transportadora optante pelo SIMPLES.  

No segundo mandato do presidente Lula, três leis concederam benefícios 

tributários para o setor. A Lei nº 11.488 de 2007 suspendeu a incidência do PIS e da 

COFINS das receitas relativas ao frete contratado no mercado interno para o 

transporte rodoviário dentro do território nacional de diversos produtos, inclusive 

destinados à exportação. 

A Lei nº 11.774 de 2008, permitiu que concessionário de transporte ferroviário 

passasse a se beneficiar do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à 

Ampliação da Estrutura Portuária – REPORTO, aumentando o universo de 

beneficiários e os benefícios deste regime especial de tributação.  

Por fim, este setor recebeu benefícios através da Lei nº 12.350 de 2010, que 

reduziu as alíquotas dos PIS e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente 

da venda de serviços de transporte ferroviário em sistema de trens de alta velocidade. 
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O setor “atividades artísticas, criativas e de espetáculos” não fez contribuições 

significativas, mas recebeu benefícios durante o segundo mandato do presidente Lula. 

Em 2006, uma empresa doou R$ 2.000,00 ao Comitê, e em 2010 duas empresas 

doaram R$ 21.800,00 ao candidato. O setor foi beneficiado através da Lei 

Complementar nº 133 de 2009, que diminuiu a alíquota das contribuições sociais deste 

setor, mudando a tabela de enquadramento de empresas de prestação de serviços de 

produção, exibição e apresentação audiovisual, artística, cinematográfica e cultural, 

optantes pelo SIMPLES Nacional. 

O setor “atividades cinematográficas, de rádio e de televisão” financiou a 

campanha de 2006, com a doação de R$ 2.400,00, feita por duas empresas para o 

candidato. No primeiro mandato do presidente Lula, a Lei nº 10.684 de 2003 manteve 

na incidência do PIS cumulativo a prestação de serviços das empresas jornalísticas e 

de radiodifusão sonora e de sons e imagens. A Lei 10.833 de 2003 concedeu o mesmo 

benefício da lei anterior, mas relativo à COFINS. Ainda no primeiro mandato, a Lei nº 

10.865 de 2004 reduziu a alíquota do PIS e da COFINS incidentes na importação de 

produtos destinados à indústria cinematográfica, audiovisual e de radiodifusão. 

O setor “atividades de atenção à saúde humana” contribuiu para as três 

campanhas analisadas por esta pesquisa. Em 2002, três empresas doaram R$ 

16.100,00 ao Comitê. Em 2006, uma empresa doou R$ 150.000,00 ao Comitê e duas 

empresas doaram R$ 1.800,00 ao candidato. Em 2010, ano da contribuição mais 

expressiva, quatro empresas do setor doaram R$ 1.000.000,00 ao Comitê. 

Este setor foi beneficiado através de duas leis. A Lei nº 10.833 de 2003 

manteve na regra da COFINS cumulativa, com alíquota menor, as receitas decorrentes 

do serviço prestado por hospital, pronto-socorro, casa de saúde e de recuperação sob 

orientação médica e por banco de sangue. A Lei nº 10.865 de 2004 concedeu o mesmo 

benefício para clínicas (médica, odontológica, de fisioterapia e de fonoaudiologia) e 

laboratórios (de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas; e de diálise, 

raios X, radiodiagnóstico e radioterapia, quimioterapia).  

O setor “atividades dos serviços de tecnologia da informação” contribuiu com 

as três campanhas analisadas por esta pesquisa. Em 2002, o total de contribuições para 

candidato e Comitê somou R$ 255.000,00 doados por quatro empresas. Para a 

campanha de 2006 a contribuição do setor foi mais significativa: uma empresa doou 

R$ 10.000,00 ao candidato, e oito empresas doaram R$ 939.000,22 ao Comitê. Em 

2010, três empresas doaram R$ 610.843,00 ao Comitê. 
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Durante o primeiro mandato do presidente Lula, duas leis concederam 

benefícios ao setor. A Lei 11.051 de 2004 manteve na regra da COFINS cumulativa 

receitas auferidas por empresas de serviços de informática. A Lei nº 11.196 de 2005 

beneficiou este setor criando o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de 

Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação – REPES, favorecendo pessoas 

jurídicas que exerçam as atividades de desenvolvimento de software ou de prestação 

de serviços de tecnologia da informação preponderantemente para exportação. Já no 

segundo mandato, a Lei nº 11.774 de 2008 diminuiu o compromisso de exportação 

para as empresas beneficiárias do REPES, aumentando a possibilidade de empresas 

entrarem e se manterem no regime diferenciado. 

 No segundo mandato, a Lei nº 11.908 de 2009 beneficiou o setor de 

Tecnologia da Informação e Tecnologia da Informação e da Comunicação através da 

possibilidade de excluir do lucro líquido os custos e despesas com capacitação de 

pessoal. 

 O setor “atividades esportivas e de recreação e lazer” contribuiu para a 

campanha de 2002 com R$ 50.500,00 para o Comitê, e em 2010 com R$ 50.000,00 

também para o Comitê. O único benefício para este setor se deu através da Lei nº 

11.488 de 2007, que isentou o PIS e a COFINS incidentes na importação de diversos 

objetos relacionados a eventos culturais, científicos e esportivos – como medalhas e 

troféus, materiais promocionais e materiais esportivos. 

 O setor “atividades imobiliárias” fez doações nos três anos de campanha, 

sobretudo em 2002, quando quatro empresas doaram R$ 555.200,00 ao Comitê e três 

empresas doaram R$ 350.000,00 ao candidato. Se comparadas as doações de 2002, as 

doações deste setor em 2006 foram irrisórias: duas empresas doaram apenas R$ 

11.000,00 ao Comitê. Em 2010, três empresas doaram R$ 102.000,00 ao Comitê, e 

uma empresa doou R$ 16.000,00 ao candidato. O setor foi beneficiado durante o 

primeiro mandato do presidente Lula, quando a Lei nº 11.196 de 2005 manteve a 

cumulatividade da COFINS, com alíquota menor, para atividades de revenda de 

imóveis, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e 

construção de prédio destinado à venda, quando decorrentes de contratos de longo 

prazo firmados antes de 31 de outubro de 2003. 

 O setor “fabricação de veículos motores, reboques e carrocerias”, contribuiu 

em 2002 com a doação de R$ 97.000,00, feita por cinco empresas ao Comitê, e em 

2006, quatro empresas contribuíram com R$ 100.000,00 ao Comitê. O ano de maior 
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volume nas contribuições deste setor foi 2010, quando sete empresas contribuíram 

com R$ 3.365.300,00 ao Comitê.  

Outras doações relacionadas a empresas do segmento automotivo foram 

realizadas através do setor “comércio e reparação de veículos automotores e 

motocicletas”, que também contribuiu nos três anos de campanha. Em 2002, duas 

empresas contribuíram com o Comitê com R$ 100.300,00. Em 2006, duas empresas 

contribuíram com o candidato com R$ 600,00 e uma empresa contribuiu com o 

Comitê com R$ 50.000,00. Em 2010, duas empresas contribuíram com R$ 16.400,00 

para o candidato, e duas empresas contribuíram com R$ 5.000,00 para o Comitê. 

 O setor automobilístico foi beneficiado através de diversas leis entre 2003 e 

2010. A Lei nº 10.833 de 2003 reduziu a alíquota da COFINS para empresas que 

vendem os produtos de que tratam a Lei nº 10.485 de 2002 (máquinas e veículos). A 

Lei nº 10.865 de 2004 reduziu a base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes na 

importação, quando para revenda, de alguns tipos de caminhões, máquinas e veículos 

especificados em posições da TIPI. A mesma lei reduziu a alíquota do PIS e da 

COFINS incidentes na importação de partes e peças destinadas a veículos e aparelhos 

especificados na NCM, e concedeu créditos fiscais dedutíveis do PIS e da COFINS 

incidentes na importação de máquinas e veículos, classificados em diversos códigos 

da NCM, quando destinados à revenda. A lei ainda concedeu outros benefícios para a 

importação, venda no mercado interno, e para empresas com estoque de produtos 

relacionados à fabricação de máquinas e veículos. 

A Lei nº 11.051 de 2004 concedeu créditos fiscais relativos ao PIS e à 

COFINS incidentes na importação de máquinas e veículos, classificados em diversas 

posições da NCM, e de pneus novos de borracha e de câmaras-de-ar de borracha, 

quando destinados à revenda. A mesma lei concedeu redução de alíquota do PIS e da 

COFINS às empresas que executam encomendas industriais de outras empresas para a 

venda de máquinas, veículos, autopeças, pneus novos de borracha e câmaras-de-ar de 

borracha. A Lei nº 11.196 de 2005 concedeu benefícios para empresas do setor que 

vendam para Zona Franca de Manaus.  

 Durante o segundo mandato do presidente Lula, a Lei nº 11.529 de 2007 

beneficiou a venda de veículos novos, no mercado interno, destinados ao transporte 

escolar para a educação básica na zona rural das redes estadual e municipal. A Lei nº 

11.727 de 2008 concedeu o mesmo benefício para venda de veículos, sem restringi-lo 

ao transporte escolar apenas da zona rural. A mesma lei ainda beneficiou pessoa 
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jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, produtora 

ou fabricante de máquinas e veículos classificados em posições da TIPI, e autopeças, 

pneus novos de borracha, e câmaras-de-ar de borracha, adquiridos de outra pessoa 

jurídica importadora, produtora ou fabricante, para revenda no mercado interno ou 

para exportação. A Lei nº 11.945 de 2009 beneficiou produtores, fabricantes e 

importadores deste setor, estabelecidos fora das Áreas de Livre Comércio, na venda de 

máquinas e veículos, autopeças, pneus novos de borracha e câmaras-de-ar de 

borracha, para as Áreas de Livre Comércio. A Lei nº 12.024 de 2009 reduziu a zero a 

alíquota da COFINS incidente sobre a receita de venda no mercado interno de 

motocicletas classificadas em códigos da TIPI, estabelecendo a vigência do benefício 

para o período de abril a junho de 2009. A Lei nº 12.096 de 2009, estendeu a vigência 

do mesmo benefício para o período de julho a setembro de 2009. 

O setor “construção”, que figura como um dos grandes contribuintes para as 

campanhas eleitorais, também financiou os três anos de campanha analisadas por esta 

dissertação, especialmente em 2010, quando cinquenta e quatro empresas 

contribuíram com R$ 40.270.439,05 para o Comitê Financeiro Nacional para 

presidente.  

Um dos benefícios concedidos para este setor, com a Lei nº 10.865 de 2004, 

instituiu que as receitas decorrentes da execução de obras de construção civil ficam 

sujeitas às normas da legislação vigentes anteriormente a Lei nº 10.833 de 2003, ou 

seja, não participam da não-cumulatividade da COFINS, até dezembro de 2006. Este 

benefício foi prorrogado algumas vezes. A Lei nº 10.931 de 2004 criou um Regime 

Especial de Tributação aplicável às incorporações imobiliárias. A Lei nº 11.488 de 

2007 criou o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-

Estrutura (REIDI), beneficiando atividades relacionadas a obras de infra-estrutura nas 

áreas de transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação. A Lei nº 12.024 

de 2009 instituiu que a empresa construtora contratada para construir unidades 

habitacionais de valor comercial de até R$ 60.000,00 no âmbito do Programa Minha 

Casa Minha Vida, fica autorizada a efetuar opcionalmente o pagamento unificado de 

tributos equivalente a 1% (um por cento) da receita mensal auferida pelo contrato de 

construção, repartidos entre as contribuições sociais e outros tributos. A Lei nº 12.249 

de 2010 beneficia novamente atividades relacionadas a obras de infra-estrutura nas 

áreas de transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação e empresa 

construtora contratada para construir unidades habitacionais no âmbito do Programa 
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Minha Casa Minha Vida. Por último, o setor ainda recebeu benefícios com a Lei nº 

12.350 de 2010, que beneficia atividades relacionadas à construção de estádios de 

futebol e empresas construtoras participantes do Programa Minha Casa Minha Vida. 

O setor “educação” contribuiu apenas em 2010, com a irrelevante quanta de 

R$ 900,00, mas recebeu benefícios importantes durante o primeiro mandato do 

presidente Lula. A Lei nº 10.833 de 2003 excluiu da regra de não cumulatividade da 

COFINS as receitas decorrentes de prestação de serviços de educação infantil, ensinos 

fundamental e médio e educação superior. Ainda durante o primeiro mandato, a Lei nº 

11.096 de 2005 isentou do pagamento das contribuições sociais as instituições de 

ensino superior participantes do Programa Universidade Para Todos. 

 O setor “eletricidade, gás, e outras utilidades” contribuiu para os três anos de 

campanha, com volumes crescentes de recursos. Em 2002, duas empresas doaram R$ 

300.000,00 para o candidato Lula. Em 2006, duas empresas doaram R$ 377.568,45 

para o Comitê. A maior contribuição do setor ocorreu em 2010, quando duas empresas 

doaram R$ 1.860.000,00 para o Comitê.  

Durante o primeiro mandato do presidente Lula, a Lei nº 10.865 de 2004 

beneficiou o setor de energia elétrica, ao conceder redução de alíquota do PIS e da 

COFINS incidentes na importação de gás natural destinado ao consumo em unidades 

termelétricas integrantes do Programa Prioritário de Termelétricas.  

Durante o segundo mandato, a Lei nº 11.774 de 2008 reduziu a alíquota do PIS 

e da COFINS incidentes na importação de produtos classificados em códigos da 

NCM, para utilização em Usinas Termonucleares geradoras de energia elétrica para o 

Sistema Interligado Nacional. 

 O setor “fabricação de bebidas” fez doações substantivas para as campanhas, e 

recebeu diversos benefícios no período analisado. Em 2002, o setor doou R$ 

605.000,00 para o Comitê através de quatro empresas. Em 2006, seis empresas 

doaram R$ 2.965.000,00 ao Comitê, e, em 2010, três empresas doaram R$ 

2.505.000,00 ao Comitê. 

 Entre 2003 e 2006, seis leis beneficiaram o setor de bebidas e suas 

embalagens. A Lei nº 10.833 de 2003 beneficiou empresas que industrializam e 

comercializam bebidas classificadas em diversos códigos da TIPI e empresas que 

vendem matérias-primas e materiais de embalagem destinados ao uso na fabricação de 

bebidas classificadas em diversos códigos da TIPI. A Lei nº 10.865 de 2004 

beneficiou importadores e produtores de diversos tipos de embalagens, refrigerante, 
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cerveja e preparações compostas. A Lei nº 10.925 de 2004 concedeu benefícios para 

pessoas jurídicas importadoras e fabricantes de água, refrigerante, cerveja e 

preparações compostas, e embalagens utilizados no processo de industrialização 

dessas mesmas bebidas. A Lei nº 10.996 de 2004 concedeu crédito presumido do PIS 

para empresas fabricantes de embalagens de bebidas. A Lei nº 11.051 de 2004 

concedeu benefícios para importadores e empresas que encomendam água, 

refrigerante, cerveja, preparações compostas e embalagens industriais para a venda, 

classificados em diversas posições da TIPI. Ainda durante o primeiro mandato, a Lei 

nº 11.196 de 2005 concedeu benefício tributário para produtor, fabricante ou 

importador estabelecido fora da ZFM que vender para a ZFM, embalagens, água, 

refrigerante, cerveja e preparações compostas classificados em códigos da TIPI. 

Entre 2007 e 2010, mais duas leis concederam benefícios para o setor de 

bebidas e suas embalagens. A Lei nº 11.727 de 2008 beneficiou empresas sujeitas ao 

regime de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, produtora de bebidas e 

embalagens, que adquirem de outra pessoa jurídica importadora ou fabricante para 

revenda no mercado interno ou para exportação. A mesma lei concedeu benefícios 

para comerciantes atacadistas e varejistas que vendam preparações compostas e 

bebidas não alcoólicas, águas, gelo, neve, e cervejas de malte. Alem disso, criou um 

regime especial de tributação opcional, com alíquota ad rem
29

, para pessoa jurídica 

que industrializa ou importa preparações compostas e bebidas não alcoólicas, águas, 

gelo, neve, e cervejas de malte. A Lei nº 11.945 de 2009 criou benefícios para pessoa 

jurídica industrial optante pelo regime de tributação especial descrito acima, na 

aquisição e na importação de embalagens, quando apuradas mediante aplicação de 

alíquota ad rem do regime especial. Foram beneficiadas pela mesma lei as pessoas 

jurídicas importadoras ou industriais de diversas bebidas classificadas na TIPI que 

importem embalagens utilizadas no processo de industrialização destas bebidas, 

quando apuradas mediante aplicação de alíquota não cumulativa do PIS e da COFINS. 

Outro benefício foi concedido para produtores, fabricantes ou importadores de 

embalagens, água, refrigerante, cerveja, e preparações compostas, classificados na 

TIPI, estabelecidos fora das Áreas de Livre Comércio e que vendam para estas áreas. 

O setor “fabricação de celulose, papel e produtos de papel”, financiou as 

campanhas de 2002, 2006 e 2010 com valores expressivos. Em 2002, houve 

                                                 
29

  Ad rem é uma forma de tributação em que a alíquota é fixada por unidade de produto, e não através 

de um percentual que incide sobre uma base de cálculo expressa em valores (alíquota ad valorem). 



66 

 

contribuição para o Comitê, através de cinco empresas que doaram R$ 85.000,00, e 

para o candidato, através de três empresas que doaram R$ 767.015,25. Em 2006, uma 

empresa doou R$ 600,00 ao candidato, e sete empresas do setor doaram R$ 

1.880.000,00 ao Comitê. Em 2010, nove empresas doaram R$ 1.499.806,51 ao 

Comitê.  

Durante o primeiro mandato do presidente Lula, quatro leis concederam 

benefícios tributários ao setor. A Lei nº 10.865 de 2004 reduziu a alíquota do PIS e da 

COFINS incidentes na importação e na venda para o mercado interno de papel, 

quando destinado à impressão de periódicos e de jornais. A mesma lei concedeu 

créditos fiscais relativos ao PIS e à COFINS incidentes na importação de papel, 

quando destinados à revenda ou à impressão de periódicos. A Lei nº 10.925 de 2004 

concedeu créditos fiscais referentes ao PIS para pessoas jurídicas que adquirem para 

revenda, papel imune a impostos destinado à impressão de periódicos. A Lei nº 11.051 

de 2004 concedeu créditos fiscais referentes ao PIS e à COFINS incidentes na 

importação de papel imune a impostos, quando destinado à impressão de periódicos. 

A Lei nº 11.196 de 2005 concedeu suspensão de exigência do PIS e da COFINS, 

inclusive incidentes sobre a importação, para pessoa jurídica industrial que adquirir no 

mercado interno, ou importar, para incorporação ao seu ativo imobilizado, máquinas e 

equipamentos utilizados na fabricação de papéis destinados à impressão de jornais ou 

à impressão de periódicos. 

Durante o segundo mandato do presidente Lula, a Lei nº 11.727 de 2008 

prorrogou os prazos dos benefícios previstos na Lei nº 10.865 de 2004, referentes à 

importação e venda no mercado interno de papel destinado à impressão de jornais e 

periódicos. 

O segmento de petróleo e combustíveis contribuiu com valores relevantes nos 

três anos de campanha analisados, e os benefícios recebidos entre 2003 e 2010 foram 

diversos. O setor “fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 

biocombustíveis” contribuiu com a campanha de 2002, quando uma empresa doou R$ 

250.000,00 ao candidato, e uma empresa doou R$ 2.000,00 ao Comitê. Em 2006, seis 

empresas doaram R$ 510.989,19 ao Comitê, e, em 2010, três empresas doaram R$ 

1.130.000,00 ao Comitê. O setor “fabricação de produtos químicos e petroquímicos” 

contribuiu com a campanha de 2002, através da doação de R$ 300.000,00 de duas 

empresas para o candidato, e da doação de R$ 425.500,00 de seis empresas para o 

Comitê. Em 2006, uma empresa doou R$ 20.000,00 ao candidato, e treze empresas 
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doaram R$ 3.924.000,00 ao Comitê. Em 2010, uma empresa doou R$ 2.000,00 ao 

candidato, e cinco empresas doaram R$ 1.163.000,00 ao Comitê. 

O setor de atividades petroquímicas e combustíveis recebeu benefícios nos 

dois mandatos do presidente Lula. A Lei nº 10.833 de 2003 beneficiou vendedores de 

gás natural, petróleo e querosene de aviação. A Lei nº 10.865 de 2004 concedeu 

benefícios tributários para importadores de nafta petroquímica, e empresas com 

estoque de produtos destinados à fabricação de petróleo e querosene de aviação. A Lei 

nº 11.051 de 2004 beneficiou empresas que executam encomendas industriais para 

outras empresas, para a venda de gasolinas e querosene de aviação. A Lei nº 11.116 de 

2005 concedeu benefícios para importadores de biodiesel. A Lei nº 11.196 de 2005 

beneficiou: o produtor ou importador que venda nafta petroquímica às centrais 

petroquímicas; centrais petroquímicas que adquirirem no mercado interno, ou 

importem nafta petroquímica; e produtor, fabricante ou importador estabelecido fora 

da ZFM, que venda para consumo ou industrialização na ZFM, gasolinas e suas 

correntes, GLP e querosene de aviação. 

Durante o segundo mandato, a Lei nº 11.488 de 2007 beneficiou diversas 

atividades relacionadas à produção de eteno e propeno. A Lei nº 11.727 de 2008 

beneficiou pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS e da 

COFINS, produtora ou fabricante de diversos produtos petroquímicos, quando 

adquiridos de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante, para revenda 

no mercado interno ou para exportação. A Lei nº 11.774 de 2008 beneficiou a venda 

ou importação de diversos tipos de óleo combustível, destinados à navegação de 

cabotagem e de apoio portuário e marítimo, realizada por pessoa jurídica previamente 

habilitada. A Lei nº 11.787 de 2008 beneficiou a venda de querosene de aviação, por 

produtor ou importador à pessoa jurídica distribuidora, quando o produto for destinado 

ao consumo por aeronave em tráfego internacional. A Lei nº 11.945 de 2009 

beneficiou os produtores, fabricantes ou importadores de gasolinas e suas correntes 

estabelecidos fora das Áreas de Livre Comércio nas vendas destinadas ao consumo ou 

à industrialização nas Áreas de Livre Comércio. Por fim, a Lei nº 12.249 de 2010 

criou o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da 

Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (REPENEC), 

beneficiando a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras 

de infraestrutura, nos setores petroquímico, de refino de petróleo e de produção de 

produtos a partir do gás natural. 
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O setor “fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e 

ópticos” contribuiu especialmente com a campanha de 2002 com a doação de duas 

empresas: uma delas doou R$ 250.000,00 ao Comitê, e a outra doou R$ 200.000,00 ao 

candidato. Em 2006, uma empresa do setor contribuiu com R$ 50.000,00 ao Comitê. 

Em 2010, uma empresa doou R$ 5.000,00 ao candidato, e oito empresas doaram R$ 

110.700,00 ao Comitê.  

Entre 2003 e 2006, apenas uma lei concedeu benefícios ao setor: a Lei nº 

11.196 de 2005, que reduziu a alíquota do PIS e da COFINS para vendedores 

varejistas de diversos equipamentos digitais, como unidades de processamento digital, 

monitores e teclados. 

Durante o segundo mandato do presidente Lula, a Lei nº 12.249 de 2010 criou 

o Regime Especial para Aquisição de Computadores para Uso Educacional 

(RECOMPE), que beneficia a pessoa jurídica habilitada que exerça atividade de 

fabricação dos equipamentos e que seja vencedora de processo licitatório. Além disso, 

a lei prorrogou por mais cinco anos os benefícios da Lei nº 11.196 de 2005, que 

reduziu a alíquota do PIS e da COFINS para vendedores varejistas dos equipamentos 

digitais. 

 O setor “fabricação de produtos do fumo” contribuiu com a campanha de 

2006, através da doação de R$ 100.000,00, de duas empresas para o Comitê 

Financeiro Nacional para presidente. O setor foi beneficiado pela Lei nº 11.933 de 

2009, que possibilita que sejam deduzidos do PIS e da COFINS os ressarcimentos 

relacionados à obrigatoriedade, para estabelecimentos industriais fabricantes de 

cigarros, de instalar equipamentos contadores de produção, e aparelhos para o 

controle, registro, gravação e transmissão dos quantitativos medidos na forma. 

O setor de medicamentos e fármacos contribuiu para as três campanhas, 

sobretudo em 2010, quando os valores das contribuições ultrapassaram o montante de 

R$ 4 milhões. Em 2002, sete empresas doaram R$ 602.000,00 para o candidato, e sete 

empresas doaram R$ 395.000,00 para o Comitê. Em 2006, três empresas contribuíram 

com a campanha doando R$ 58.000,00 para o Comitê. Já em 2010, onze empresas 

contribuíram com o Comitê doando o montante de R$ 4.149.714,29. 

Nos dois mandatos do presidente Lula foram instituídos benefícios para este 

setor. A Lei nº 10.833 de 2003 concedeu benefícios para empresas que industrializem, 

por encomenda, diversos tipos de medicamentos e para empresas que vendem os 

medicamentos constantes na Lei nº 10.147 de 2000. A Lei nº 10.865 de 2004, ao 
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instituir o PIS e a COFINS incidentes sobre a importação, dá crédito fiscal para 

importadores de diversos produtos farmacêuticos classificados em posições da NCM, 

e ainda autoriza o Poder Executivo a reduzir a zero e a restabelecer as alíquotas 

incidentes sobre a importação de produtos químicos e farmacêuticos, classificados nos 

Capítulos 29 e 30 da NCM, e produtos destinados a laboratórios de anatomia 

patológica, citológica ou de análises clínicas, também classificados em posições da 

NCM. A Lei nº 11.051 de 2004 dá créditos fiscais presumidos do PIS e da COFINS 

incidentes sobre a importação de produtos farmacêuticos classificados em diversas 

posições da NCM destinados à revenda. Outro benefício foi instituído ainda no 

primeiro mandato, pela Lei nº 11.196 de 2005, que autoriza o Poder Executivo a 

reduzir a zero e a restabelecer as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes na 

importação de produtos classificados em posições da NCM destinados ao uso em 

hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos e campanhas de saúde 

realizadas pelo Poder Público. 

No segundo mandato do presidente Lula, este setor ainda foi beneficiado 

através de três leis: Lei nº 11.488 de 2007, que beneficia a atividade de venda de 

produtos químicos e farmacêuticos, classificados nos Capítulos 29 e 30 da TIPI 

destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, e 

campanhas de saúde realizadas pelo poder público; Lei nº 11.727 de 2008, que 

beneficia pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS e da 

COFINS, produtora ou fabricante de produtos farmacêuticos, quando adquiridos de 

outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante, para revenda no mercado 

interno ou para exportação; e Lei nº 11.945 de 2009, que beneficia empresas 

localizadas fora de Áreas de Livre Comércio que vendam produtos farmacêuticos para 

essas áreas. 

A indústria aeronáutica fez doações para duas campanhas eleitorais através da 

mesma empresa: em 2002, a EMBRAER (Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A) 

contribuiu para a campanha do candidato Lula, com o valor de R$ 500.000,00, e em 

2006, a mesma empresa contribuiu com doação no valor de R$ 1,3 milhões para o 

Comitê Nacional. Este setor foi contemplado com benefícios tributários referentes às 

contribuições sociais através de duas leis: a Lei nº 10.925 de 2004 reduziu a alíquota 

das contribuições do PIS e da COFINS para empresas que vendem aeronaves e suas 

partes no mercado interno, e também concedeu benefícios na importação de partes e 

peças de aeronaves; e a Lei nº 12.249 de 2010 criou o Regime Especial para a 
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Indústria Aeronáutica Brasileira (RETAERO), que suspende a exigência das 

contribuições sociais para algumas atividades do setor. 

O setor “preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para 

viagem e calçados” contribuiu para os três anos de campanha, com somas crescentes. 

Em 2002, três empresas doaram R$ 110.000,00 ao Comitê. Em 2006, seis empresas 

doaram R$ 390.000,00 ao Comitê. Em 2010, oito empresas doaram R$ 2.183.000,00 

ao Comitê.  

Este setor foi favorecido apenas no segundo mandato do presidente Lula, com 

a Lei nº 12.058 de 2009, que beneficiou a pessoa jurídica tributada com base no lucro 

real, que adquirir para industrialização ou revenda diversos tipos de carnes, couros e 

peles classificados em códigos da NCM. A mesma lei favoreceu a atividade de 

exportação de couro, beneficiando pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, sujeitas 

ao regime de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, que produzam diversos 

tipos de carnes, couros e peles classificados em códigos da NCM, destinadas a 

exportação. 

Por fim, o setor de telecomunicações contribuiu com as campanhas de 2002 e 

de 2006, e foi exatamente durante o primeiro mandado do presidente Lula que recebeu 

benefícios. Em 2002, uma empresa doou R$ 10.000,00 ao Comitê, e uma empresa 

doou R$ 750.000,00 ao candidato. Em 2006, uma empresa doou R$ 500.000,000 ao 

Comitê. O benefício que este setor recebeu, advindo da Lei nº 10.833 de 2003, foi a 

exclusão da não cumulatividade da COFINS para receitas decorrentes de prestação de 

serviços de telecomunicações, podendo valer-se da alíquota reduzida desta 

contribuição. 

É evidente que não se pode afirmar que cada uma das empresas que contribuiu 

com as campanhas nestes setores são as atingidas pela concessão dos benefícios, e 

também não há informações disponíveis para desagregar a variável de interesse – os 

benefícios tributários – por empresa. A variável independente contribuição de 

campanha pode ser desagregada, mas as demais só podem ser identificadas 

setorialmente.  

Outra característica importante que deve ser mencionada é que as empresas 

costumam doar recursos para vários candidatos em eleições majoritárias. Sendo assim, 

a presente análise não explica todos os casos, pois nem toda doação para campanha 

pode ter caráter de ambição ou gratidão por benefícios tributários. 
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De qualquer forma, há evidências de que os setores beneficiados pela política 

de concessão de benefícios tributários referente às contribuições sociais são muitas 

vezes os mesmos que financiam as campanhas eleitorais – anteriores ou posteriores ao 

recebimento de benefícios – dos candidatos à presidência vencedores nas eleições. 

 

1.5 – Conclusões parciais 

Este capítulo destacou algumas características da fase da formulação das 

políticas que concederam benefícios tributários no período de 2003 a 2010 referentes 

às contribuições sociais. 

A política de concessão de benefícios tributários é do tipo distributiva (Lowi, 

1964) ou de clientela (Wilson e Dilulio Jr., 1980) e estimula a mobilização de 

interesses organizados. A concentração dos benefícios tende a tornar estes interesses, 

ou o conjunto de beneficiários em um grupo privilegiado, enquanto o ônus difuso da 

política tende a tornar o conjunto de contribuintes em um grupo latente, já que os 

custos da organização contra a concessão de benefícios tributários serão impeditivos 

(Olson 1999 [1964]). 

Este capítulo mostrou que as decisões que envolvem a concessão de benefícios 

tributários não encontram grandes dificuldades na fase de formulação, o que está de 

acordo com a proposição de que as instituições políticas brasileiras de fato não criam 

entraves à formulação das políticas públicas. 

A concessão destes benefícios é, ao contrário, um mecanismo discricionário à 

disposição do governo, que institui suas escolhas de políticas públicas por meio de 

medidas provisórias de forma mais ágil do que seria utilizando o mecanismo dos 

gastos diretos. 

Na fase da formulação, também mostrei que não são considerados de forma 

taxativa os requisitos constitucionais e de responsabilidade fiscal para que os 

benefícios sejam implementados. Caso fossem considerados, as facilidades para a 

criação de benefícios tributários seriam menores. 

Outra característica da fase de formulação destes dispositivos, é que este 

processo tende a ser aberto à participação formal, e notadamente com maior 

frequência à participação informal, no momento em que as proposições são debatidas 

pelo Poder Legislativo. 

Além disso, muitos setores beneficiados por este tipo de política coincidem 

com os setores financiadores da campanha do candidato vencedor das eleições para 
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presidente, sejam estas contribuições anteriores (hipótese da ambição) ou posteriores 

(hipótese da gratidão) às concessões dos benefícios. 

Em síntese, este trabalho não atribui os resultados da política de concessão de 

benefícios tributários no período analisado à realização de doações para campanhas 

eleitorais, ou à participação do empresariado na formulação da política, pois estas não 

são as únicas variáveis explicativas relevantes, ou não são os únicos mecanismos de 

influência que podem puxar os resultados a favor dos interesses empresariais na 

concessão de benefícios tributários. Os casos em que um setor empresarial recebe 

benefício sem ter contribuído com as campanhas ou sem ter se mobilizado, também 

podem ser explicados por outras variáveis independentes relevantes, como as 

características dos próprios segmentos empresariais envolvidos. 

Por outro lado, o não atendimento (na forma de concessão de benefício 

tributário referente ao PIS, a COFINS ou a CSLL) de setores que contribuíram com as 

campanhas eleitorais ou tentaram se articular com parlamentares, não necessariamente 

significa que o setor não tenha demandas atendidas de outras formas, como com a 

concessão de benefícios tributários referentes a outros tributos, com benefícios 

financeiros e creditícios, e com outras políticas.  

Mesmo não sendo suficientes para comprovar inequivocamente a influência 

dos grupos de interesse no caso da política de concessão de benefícios tributários, as 

contribuições de campanha e a mobilização do empresariado, em associação com os 

resultados da política de concessão de benefícios tributários não são triviais. Há uma 

constatação relevante que mostra que os resultados da política de concessão de 

benefícios tributários referentes às contribuições sociais no período considerado 

convergem com estas duas formas de atuação empresarial. 
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2 – IMPLEMENTAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS 

TRIBUTÁRIOS 

 

Este capítulo apresenta evidências em favor da proposição segundo a qual as 

instituições políticas brasileiras aproximam-se do modelo majoritário nos estágios do 

ciclo das políticas públicas que vão da formulação das políticas à tomada de decisão, 

pois facilitam a tradução da vontade da maioria em normas jurídicas novas, mas 

afastam-se deste modelo em estágios posteriores à tomada de decisão, nos quais a 

trajetória das políticas aprovadas muitas vezes é submetida a poderosos obstáculos 

(Taylor, 2007). Taylor apresenta essa ideia, sobretudo, ao tratar do papel exercido pelo 

Poder Judiciário no estágio da implementação das políticas públicas, quando a 

constitucionalidade das leis é questionada. Porém ele também atenta para os entraves 

colocados à implementação da agenda do governo pela burocracia e pelas relações 

intergovernamentais. Nesta dissertação destacarei principalmente o impacto de 

conflitos existentes entre setores da burocracia pública e destes com órgãos de 

controle externo, conflitos que levam à ameaça de vetos e que impõem negociações 

em busca de consenso, imprimindo uma natureza incremental à trajetória da política 

nacional de benefícios tributários, na fase de implementação, e dificultando o controle 

e a avaliação da eficácia, da eficiência e da efetividade desses benefícios. 

A política de concessão de benefícios tributários é uma política em que – como 

vimos no primeiro capítulo – tomar decisões é muito mais fácil que implementá-las e 

avaliar seu efeito – como veremos neste capítulo.  

Especialmente após a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 

2000, ações de mensuração, controle e avaliação dos benefícios tributários vêm sendo 

propostas, discutidas e, em alguma medida, implantadas. Porém, como veremos, a 

mensuração ainda é imprecisa; o acompanhamento e o controle ainda se encontram 

incipientes; e são muito raras as ações de avaliação. Tudo isso é ainda mais 

preocupante face ao ritmo crescente de concessões de benefícios tributários e do 

montante de receitas renunciadas a cada ano. 

Para o desenvolvimento deste capítulo coletei materiais e entrevistei membros 

de três órgãos do poder público federal envolvidos com a implementação e a avaliação 

dos benefícios tributários. Um deles, vinculado ao Ministério da Fazenda, é a 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão central de contabilidade da União que 

deve estabelecer regras para consolidação das contas públicas. No que tange aos 
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benefícios tributários, a Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à 

Federação (CCONT) é a divisão da STN responsável pelos manuais e grupos técnicos 

que discutem o planejamento, a execução e a transparência das renúncias de receitas 

fiscais. 

O segundo órgão é a Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF), também 

vinculada ao Ministério da Fazenda. Este órgão é responsável pela arrecadação dos 

tributos de competência da União e pela medição dos benefícios tributários. Esta 

Secretaria tem elaborado, desde 1989
30

, demonstrativos com a previsão de benefícios 

tributários para acompanhar os projetos de leis de orçamento anual. A instância 

institucional responsável por esta medição é a Divisão de Previsão e Análise dos 

Gastos Tributários, subordinada à Coordenação de Previsão e Análise (CPA). 

O terceiro órgão é o Tribunal de Contas da União (TCU). Vinculado ao Poder 

Legislativo, possui a atribuição de controle e fiscalização dos benefícios tributários, 

financeiros e creditícios, e essas atividades são realizadas pela Secretaria de 

Macroavaliação Governamental (SEMAG). 

Além destes três órgãos, existem as unidades gestoras de renúncia. É o caso da 

Superintendência da Zona Franca de Manaus, gestora dos benefícios destinados a esta 

área, ou da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, gestora dos 

benefícios do Programa Universidade para Todos. Cada benefício tributário deveria 

possuir uma unidade gestora, mas, como isso muitas vezes não é definido no momento 

da formulação, há benefícios que não são atribuídos a nenhuma unidade gestora, o 

que, como veremos posteriormente, causa problemas às fases da implementação e da 

avaliação. De acordo com o Tribunal de Contas da União
31

, 42,3% das renúncias 

tributária não têm órgãos gestores identificados. 

O capítulo está dividido em cinco seções. A primeira seção apresenta 

referenciais utilizados para a análise da política de concessão de benefícios tributários, 

nas fases posteriores à formulação. O conceito de incrementalismo é usado para 

explicar a forma de desenvolvimento da política de concessão de benefícios 

tributários, após a fase de formulação; e a discussão sobre controle das políticas 

públicas é usada para analisar o papel do Tribunal de Contas da União no controle da 

política de concessão de benefícios tributários no Brasil. A segunda seção apresenta as 

                                                 
30  

Estes documentos estão disponíveis em meio eletrônico apenas a partir do ano de 1998 no site da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
31

  Apresentação do Tribunal de Contas da União no II Workshop Gastos Tributários da Receita Federal 

do Brasil, outubro de 2011. 
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exigências constitucionais, orçamentárias e de responsabilidade fiscal para a 

implementação de benefícios tributários. A terceira seção apresenta evidências do 

funcionamento incremental e do desenvolvimento conflituoso da política após a 

aprovação das proposições que concedem benefícios tributários. A quarta seção 

discute o que tem sido desenvolvido no âmbito da avaliação das políticas que 

concedem benefícios tributários. Por fim, a última seção apresenta as conclusões 

parciais do capítulo.  

 

2.1 – Referenciais de análise: o incrementalismo pós-formulação e o papel dos 

órgãos de controle na política nacional de concessão de benefícios tributários 

Nesta seção discutirei tanto o padrão incremental de desenvolvimento da 

política de concessão de benefícios tributários após a fase de formulação, quanto o 

debate acerca do papel dos órgãos de controle no Brasil, aplicado à política em 

análise.  

Charles E. Lindblom é um dos fundadores da área de políticas públicas e pai 

do incrementalismo. Em 1959, este autor propôs a formalização do método que, 

embora negligenciado pela literatura, seria o mais usado pela administração pública na 

prática, denominado por ele como branch method, ou method of successive limited 

comparisons, que consiste no método de tomada de decisão que parte da situação 

presente, passo a passo. O método racional – root method ou rational-comprehensive 

method –, mesmo não sendo utilizado nem apropriado para a resolução de problemas 

complexos, era até então o único formalizado pela literatura da administração pública 

e formulação de políticas públicas.  

O incrementalismo enquanto padrão político é a mudança política através de 

pequenos passos. Para Lindblom, há muito mais decisões incrementais do que grandes 

decisões ou inovações. Lindblom considera que problemas complexos não podem ser 

resolvidos pelo método racional, em que se especificam, antes da tomada de decisão, 

os valores e objetivos das alternativas. Apenas alguns problemas simples podem ser 

resolvidos dessa forma, pois além da limitação de tempo e de recursos, o método 

racional pressupõe capacidades intelectuais e fontes de informação que o homem não 

possui (1959: 80): “It assumes intellectual capacities and sources of information that 

men simply do not possess, and it is even more absurd as an approach to policy when 

the time and money that can be allocated to a policy problem is limited, as is always 

the case”.  
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Nesta dissertação, utilizo o conceito de incrementalismo para designar o modus 

operandi que prevalece na política de concessão de benefícios tributários após sua 

formulação e aprovação. Como dito acima, esse padrão é consequência da interação 

nem sempre fluida entre os órgãos do poder público que estão envolvidos na 

implementação, controle e avaliação dos benefícios. Ao utilizar o conceito de 

incrementalismo para fins explicativos, não estou aderindo necessariamente à parte 

normativa do argumento de Lindblom, que também defende o incrementalismo como 

a forma mais adequada de desenvolvimento de políticas públicas. 

 Como veremos nas próximas seções, o incrementalismo pode ser observado no 

trabalho desenvolvido pela administração pública em relação aos benefícios 

tributários, que se encontra numa fase em que o principal desafio ainda é cumprir as 

exigências impostas pelo ordenamento jurídico, as quais serão apresentadas na 

próxima seção deste capítulo. Podemos observar o padrão incremental de mudança, 

por exemplo, no trabalho de uniformização de demonstrativos fiscais dos manuais 

produzidos pelo Tesouro Nacional; no avanço gradual das formas de controle da 

política de concessão de benefícios tributários; e pelos problemas relacionados à 

medição dos benefícios tributários atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

Apesar de caminharem a passos incrementais, as atividades desempenhadas 

por estes órgãos, relacionadas à gestão dos benefícios tributários, são de suma 

importância para a realização das exigências legais relacionadas às renúncias 

tributárias da União, e para que os benefícios não sejam usados de forma inadequada e 

nem sejam tratados como “não receitas”. Além disso, tais atividades podem 

proporcionar maior transparência e clareza quanto às opções de políticas 

governamentais realizadas por meio dos benefícios tributários, e não pela via das 

despesas públicas. 

Outra abordagem que importa para o desenvolvimento deste capítulo refere-se 

ao debate sobre o controle das políticas públicas no Brasil. Constata-se que houve 

pouco avanço no controle preventivo e na avaliação de resultados dos benefícios 

tributários. 

Os órgãos de controle no Brasil têm sido alvo de críticas que ressaltam 

especialmente seu caráter formal, os entraves por eles criados à gestão das políticas 

públicas e a falta de contribuição para a avaliação das políticas. 

 De acordo com Vasconcelos (2011), uma das críticas que se faz aos órgãos de 

controle no Brasil é que eles impõem limitações ao desenvolvimento das políticas 
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públicas. Este autor distingue, dentre as auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas 

da União, as auditorias de conformidade e as auditorias operacionais, destacando o 

papel das últimas para o desenvolvimento de um controle menos punitivo e mais 

pedagógico por parte deste órgão de controle externo. 

 O controle de conformidade, realizado por meio das auditorias de natureza 

contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, fiscaliza a conformidade entre 

procedimentos executados e as normas que guiam os atos administrativos. O controle 

operacional é realizado por meio de auditorias operacionais ou de desempenho, que 

verificam o desempenho de atividades, projetos e programas do governo do ponto de 

vista da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. O primeiro tipo de controle 

resulta em determinações do Tribunal de Contas aos órgãos da administração pública, 

apontando erros e determinando sanções. Já o controle operacional proporciona uma 

fiscalização menos punitiva e mais preventiva, e seus resultados são recomendações 

encaminhadas aos órgãos da administração pública fiscalizados, que decidem se 

acatam ou não as sugestões. Assim, o não acatamento das recomendações não produz 

sanções e é opção do gestor, ficando sua autonomia preservada. 

 Cardoso Jr. e Pires (2011), analisando os dilemas entre gestão e controle no 

Brasil, notam que as tensões entre eles aumentam a partir dos anos 2000, devido à 

consolidação do aparato institucional vinculado ao exercício das funções de controle 

interno, externo e social. Especificamente em relação ao controle externo, eles 

ressaltam o fortalecimento institucional e a maior autonomia do Tribunal de Contas da 

União a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. Além do 

fortalecimento dos controles, outro motivo de aumento das tensões entre gestão e 

controle para estes autores é a retomada do papel desenvolvimentista do Estado, como 

pioneiro das estratégias e soluções de problemas nacionais e promotor direto do 

desenvolvimento econômico e social (2011: 243). 

 Assim temos, de um lado, instituições de controle fortes na fiscalização do 

Estado, e de outro, um Estado desenvolvimentista, num contexto de ampliação de sua 

atuação (2011: 248). Estes dois fenômenos recentes e concomitantes têm gerado tanto 

restrições às atividades administrativas quanto uma crescente crítica ao papel dos 

controles no Brasil. 

 Para solução destes dilemas, estes autores propõem a atribuição de novo 

significado ao papel do controle no Brasil e a aproximação do controle às funções de 

planejamento e gestão de políticas públicas. A mudança no papel do controle decorre 
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da adoção de práticas preventivas e educativas, que não impliquem em entraves às 

atividades de gestão e que possam servir para aprimorá-la. 

 Como veremos nas próximas seções, a situação do controle externo dos 

benefícios tributários no Brasil, exercido pelo Tribunal de Contas da União, se 

constitui principalmente num constante aferimento de conformidade entre 

procedimentos e normas. Contudo, mesmo que o foco do controle dos benefícios 

tributários seja incipiente e ainda recaia sobre a conformidade dos atos 

administrativos, este tipo de controle tem indicado que a gestão dos benefícios 

tributários é deficiente, e que exigências legais para implementação dos benefícios não 

estão sendo levadas em conta. Vale ressaltar que as duas práticas não precisam ser 

excludentes, ou seja, a constante verificação de conformidade não elimina a 

possibilidade de avanço em práticas menos formais por parte dos órgãos de controle. 

  

2.2 – Exigências para a implementação: discriminação, compensação e vigência 

Esta seção apresenta as exigências do ordenamento jurídico que deveriam ser 

consideradas para a implementação das proposições que concedem benefícios 

tributários. Estes requisitos nem são respeitados e geram diferentes tipos de 

problemas, conforme veremos na próxima seção. 

A Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal apresentam diversas 

exigências para a implementação de medidas que geram renúncia de receitas. A fim de 

elucidá-las, apresentarei os ditames e definições legais que devem reger a concessão 

de benefícios tributários em relação a sua discriminação, compensação e vigência. 

 Em primeiro lugar, a Constituição no §6º do artigo 165, estabelece que “O 

projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do 

efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, 

subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.” 

 Para cumprir tal exigência, a Secretaria da Receita Federal do Brasil tem 

elaborado desde 1989 os demonstrativos de benefícios tributários para acompanhar os 

projetos de lei orçamentária anual. Este documento será discutido na próxima seção 

do capítulo. 

 A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101 de 2000) é mais 

específica em relação aos benefícios que geram renúncia de receitas – que não são 

apenas os benefícios tributários. 

 O inciso II do artigo 5º diz que: “O projeto de lei orçamentária anual, 
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elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes 

orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: (...) II - será acompanhado 

do documento a que se refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como das 

medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas 

obrigatórias de caráter continuado”. Neste artigo, já se denota a necessidade de 

incluir, nos anexos que acompanham o projeto de lei orçamentária anual, as medidas 

de compensação para concessão de benefícios de natureza tributária, financeira e 

creditícia. 

 No que diz respeito à necessidade de informações sobre renúncia de receitas no 

projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o inciso V do parágrafo 2º do artigo 4º, 

exige que o Anexo de Metas Fiscais da lei contenha informações sobre estimativa e 

compensação das renúncias de receitas: 

“Art. 4º (...)  

§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que 

serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, 

despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que 

se referirem e para os dois seguintes. 

§ 2º O Anexo conterá, ainda: (...) 

V – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de 

expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.” (Lei Complementar nº 101 de 

2000). 

 O artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por sua vez, é mais específico 

em relação à definição de renúncia de receitas e o que se compreende por medidas de 

compensação: 

“Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual 

decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário 

financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao 

disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:  

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da 

lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais 

previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;  

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por 

meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 

cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.  

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de 

isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que 

implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
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correspondam a tratamento diferenciado.  

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste 

artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando 

implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.  

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:  

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da 

Constituição, na forma do seu § 1º;  

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 

cobrança.” 

 Outra novidade importante da Lei de Responsabilidade Fiscal diz respeito às 

medidas de compensação. O artigo 14 estabelece que a criação ou ampliação de 

benefícios tributários, financeiros e creditícios devem obedecer pelo menos uma das 

duas condições presentes nos incisos I e II. Isso significa que, no ato de criação ou 

ampliação de um benefício, é preciso demonstrar que ele foi considerado na 

estimativa de receita da Lei Orçamentária Anual (LOA), na forma do artigo 12 da Lei 

de Responsabilidade Fiscal
32

, e que não afetará as metas de resultados fiscais do anexo 

de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Ou seja, se o benefício 

não foi considerado na estimativa da receita da LOA, ou se a adoção do benefício 

compromete as metas de resultados fiscais previstas no anexo da LDO, ele precisa 

estar acompanhado de medidas de compensação no exercício em que entrar em vigor 

e nos dois seguintes. As medidas de compensação são especificadas no inciso II do 

artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam: (i) elevação de alíquotas; (ii) 

ampliação da base de calculo; e (iii) majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

Desta forma, o anexo de metas fiscais da LDO deve apresentar informações 

sobre as estimativas e a compensação de renúncia de receitas; a LOA deve apresentar 

as mesmas informações com a regionalização dos benefícios; e o ato da concessão ou 

ampliação de benefícios deve cumprir pelo menos uma das duas exigências dos 

incisos I e II do artigo 14 da LRF, ou seja, estar considerada na estimativa de receita 

da lei orçamentária ou estar acompanhada de medidas de compensação. 

 Além disso, recentemente surgiu a necessidade de estabelecimento de vigência 

dos benefícios tributários. Há um dispositivo previsto na LDO a partir de 2006 que 

limita o prazo de vigência dos benefícios tributários em, no máximo, cinco anos. 

                                                 
32

  O caput do artigo 12 da LRF diz que “As previsões de receita observarão as normas técnicas e 

legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do 

crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de 

demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a 

que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas”. 
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Segundo Evangelista et al. (2011: 50), essa limitação tem intuito de garantir que as 

renúncias sejam reavaliadas pelo Poder Legislativo para sua renovação, já que não se 

submetem ao mesmo processo de discussão das despesas públicas, mas obedecem a 

uma lógica semelhante. 

Conforme a legislação analisada, a estimativa e a compensação dos benefícios 

tributários devem estar discriminadas em demonstrativos específicos na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, devem estar explicitadas 

também no ato de concessão ou ampliação da renúncia, e, além disso, os benefícios 

tributários deveriam estar acompanhados de medidas de compensação e vigorar pelo 

período máximo de cinco anos. 

 Existem diferentes visões sobre a consistência da legislação apresentada acima. 

Maria Emília Miranda Pureza (2007: 04), consultora de orçamento e fiscalização 

financeira da Câmara dos Deputados, acredita que o conceito de renúncia de receitas é 

impreciso, e que a Lei de Responsabilidade Fiscal dá margem a diversas 

interpretações em relação aos benefícios tributários. Esta “fragilidade conceitual” é 

refletida nas informações divulgadas pelos demonstrativos elaborados pela Receita 

Federal, que não incluem determinados benefícios, apresentam valores subestimados, 

e mudanças significativas ao longo dos anos de elaboração. 

Pureza considera a Lei de Responsabilidade Fiscal um avanço na introdução de 

mecanismos de controle dos gastos tributários. Contudo, a autora observa que, mesmo 

com os mecanismos introduzidos pela referida lei, os benefícios tributários ainda não 

recebem o mesmo rigor de tratamento dado às despesas públicas, ou seja, mesmo com 

os avanços da Lei de Responsabilidade Fiscal, os mecanismos de controle dos gastos 

tributários são brandos se comparados aos mecanismos de controle das despesas.  

A autora é incisiva em diversos pontos problemáticos da política nacional de 

concessão de benefícios tributários, provenientes principalmente da falta de 

alinhamento conceitual:  

“Em suma, pode-se afirmar que a renúncia fiscal é uma das formas mais complexas e menos 

transparentes de alocação de recursos públicos, pois além de não se submeter ao crivo anual da 

aprovação orçamentária, sua efetiva aplicação depende de avaliações e decisões que 

geralmente extrapolam a esfera pública, sendo definidas de forma dispersa no âmbito dos 

beneficiários privados, em condições que nem sempre se coadunam com os objetivos mais 

amplos da política econômica”. (Pureza, 2007: 14) 

Vê-se, portanto, que três requisitos fundamentais são exigidos pela legislação 

para a implementação de benefícios tributários: que eles sejam discriminados; que 
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sejam compensados; e que vigorem por prazo estabelecido. Cada um destes pontos 

gera problemas, que serão discutidos na próxima seção. A discriminação dos 

benefícios tributários enfrenta dificuldades por razões de “fragilidade conceitual” 

(Pureza, 2007).  Além disso, nem todos os projetos preveem compensação, como 

vimos no capítulo anterior, ou definem a vigência dos benefícios tributários (Mancuso 

e Moreira, 2013). 

 

2.3 – Incrementalismo na implementação 

Esta seção mostrará que, a partir do momento em que os benefícios são 

instituídos, o processo de desenvolvimento da política torna-se complexo e intrincado. 

Nas fases que seguem a formulação, existem problemas operacionais e problemas 

relacionados ao cumprimento das exigências legais apresentadas na seção anterior. 

Além disso, existem algumas leis que concedem benefícios referentes às contribuições 

sociais cuja constitucionalidade é questionada, e impasses quanto à interpretação das 

exigências legais para implementação de benefícios tributários.  

A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem papel fundamental na 

implementação da política, pois ela identifica e agrega as informações referentes a 

todos os benefícios tributários concedidos pela União, e apresenta um demonstrativo 

anual, desde 1989, com a previsão de benefícios tributários que acompanham as leis 

orçamentárias anuais
33

. 

Essas informações se encontram em meio eletrônico no site da Receita Federal 

a partir de 1998, na forma de demonstrativos que visam cumprir a exigência 

constitucional presente no § 6º do artigo 165 da Constituição, e a exigência presente 

no inciso II do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Apesar do importante papel exercido pela Receita Federal na fase da 

implementação dos benefícios tributários, este estágio não é isento de problemas, que 

têm sido enfrentados paulatinamente pelos órgãos da administração pública federal 

por meio do método incremental, de tentativa e erro. Alguns destes problemas geram 

divergências e impasses mais intensos, que também serão discutidos nesta seção. 

 

2.3.1 – Tentativa e erro: os passos incrementais da administração pública após a 

aprovação das proposições que concedem benefícios tributários 

                                                 
33

  Atualmente o demonstrativo é denominado “Demonstrativo dos Gastos Governamentais Indiretos 

de Natureza Tributária – (Gastos Tributários)”. 
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O incrementalismo como modus operandi no desenvolvimento da política de 

concessão de benefícios tributários está relacionado aos problemas e divergências 

atribuídos à fase da implementação, e o que tem sido feito para resolvê-los. 

Os principais problemas desta fase são relacionados aos seguintes aspectos: (i) 

falta de transparência; (ii) ausência de unidades gestoras de renúncia; (iii) imprecisão 

da medição dos valores dos benefícios; (iv) subestimação dos valores apresentados 

nos demonstrativos elaborados pela Receita Federal; (v) inconsistências nos dados 

apresentados tanto pela Receita Federal quanto pelo Tribunal de Contas da União; (vi) 

não cumprimento das exigências do ordenamento jurídico. 

A transparência dos benefícios tributários é dificultada por três questões 

principais: a não divulgação da metodologia empregada para o cálculo dos benefícios 

tributários; a falta de clareza quanto às fontes de informação utilizadas; e a não 

divulgação das desonerações identificadas que não se enquadram no conceito de gasto 

tributário utilizado pela Receita Federal. 

Em primeiro lugar, não há nenhuma informação disponível sobre a 

metodologia de cálculo dos benefícios tributários. O que se sabe é que a Secretaria da 

Receita Federal do Brasil segue o seguinte roteiro: 

“a) elabora-se uma lista, por tributo, com cada modalidade de benefício, que de acordo com o 

conceito empregado, seja gerador de um gasto tributário; b) elege-se a fonte de informação 

mais adequada para aquele determinado item; c) extraem-se as informações necessárias para o 

caso específico; d) efetua-se o cálculo.” (Secretaria da Receita Federal, 2010: 08-09). 

A metodologia de cálculo e as fontes de informação utilizadas são diferentes 

para cada benefício, mas não se sabe como o cálculo é realizado e como se chega ao 

valor das receitas renunciadas para cada benefício. 

Durante entrevista com representantes da Coordenação Geral de Previsão e 

Análise da Receita Federal do Brasil, realizada em dezembro de 2011, foi mencionada 

a pretensão de divulgar ao público um documento específico, que trate apenas sobre a 

metodologia de cálculo de cada gasto tributário. 

Em segundo lugar, há a questão das fontes de informação para o cálculo dos 

benefícios. Na parte final dos demonstrativos elaborados pela Receita Federal, estão 

elencadas as fontes de informação internas e externas utilizadas para a realização dos 

cálculos, mas nem sempre especificadas para cada benefício.  

Foram identificadas quatro formas diferentes de divulgação de fontes de 
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informação nos demonstrativos da Receita Federal
34

: um único benefício cujo cálculo 

é feito a partir de uma única fonte de informação – por exemplo, para o cálculo dos 

benefícios referentes à prorrogação da cumulatividade do PIS e da COFINS para o 

setor da construção civil, a fonte dos dados básicos são as declarações feitas à Receita 

Federal; um grupo de benefícios cujo cálculo é elaborado a partir de uma única fonte 

de informação – por exemplo, o cálculo dos benefícios para a Zona Franca de Manaus 

e paras as Áreas de Livre Comércio é elaborado com dados da Superintendência da 

Zona Franca de Manaus; um único benefício cujo cálculo é elaborado a partir de mais 

de uma fonte de informação – por exemplo, os benefícios do PROUNI são elaborados 

com dados das declarações do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e com dados 

do Ministério da Educação; e, por último, um grupo de benefícios cujos cálculos são 

elaborados a partir de mais de uma fonte de informação – por exemplo, os benefícios 

para agricultura e agroindústria e para o setor automobilístico, cujas fontes dos dados 

básicos são respectivamente: os sistemas aduaneiros da Receita Federal do Brasil e 

dados da Pesquisa Industrial por Produto no IBGE; e os sistemas aduaneiros da 

Receita Federal do Brasil e dados da Secretaria de Desenvolvimento da Produção do 

Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

A última situação é a menos transparente, porque existem diversos benefícios 

diferentes destinados a setores específicos, como é o caso dos setores agropecuário e 

automobilístico. Também não fica claro porque os dados da própria Secretaria da 

Receita Federal não são suficientes para elaboração dos cálculos. 

Há divulgação das fontes de informação desde o demonstrativo com o cálculo 

dos benefícios para 2001, mas ainda não especificadas por benefício. Este problema 

poderia ser resolvido com a divulgação da metodologia adotada pela Receita Federal, 

que especificasse com clareza os dados e os cálculos elaborados para cada benefício. 

Ainda no âmbito dos problemas relacionados à transparência, outra informação 

não divulgada pela Receita Federal é o acompanhamento do que eles chamam de 

desonerações tributárias, que não se enquadram no conceito de gasto tributário 

adotado por este órgão. 

A Receita Federal adotou o conceito de gastos tributários para composição dos 

demonstrativos elaborados a partir de 2004. Os gastos tributários considerados nos 

demonstrativos são um subgrupo das desonerações tributárias, que concomitantemente 

                                                 
34

  Os exemplos de fontes de informações apresentados neste parágrafo foram retirados do 

Demonstrativo de Gastos Tributários de 2010. 
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(i) desviam do sistema tributário de referência; e (ii) são passíveis de serem 

substituídos por gastos diretos. 

Para escolher quais desonerações se enquadram nestes dois critérios 

específicos e subjetivos, em primeiro lugar a Receita Federal identifica todas as 

desonerações tributárias existentes, sem, no entanto, divulgá-las. Alguns países como 

o Canadá, por exemplo, fazem o acompanhamento dos benefícios de forma mais 

abrangente e divulgam essas informações ao público (OCDE, 2010: 77). Além de 

considerar o que se enquadra no conceito de tax expenditures, os demonstrativos 

produzidos também incluem as demais provisões do sistema tributário. Isso permite 

que os usuários destes dados possam fazer seus próprios julgamentos, uma vez que o 

conceito de gastos tributários pode negligenciar benefícios importantes.  

O segundo grupo de problemas, são aqueles relacionados à ausência de 

unidades gestoras de renúncia para o acompanhamento de parte dos benefícios 

tributários, conforme apontado pelo Tribunal de Contas da União. 

Nos demonstrativos elaborados pela Receita Federal não constam quais são as 

unidades gestoras de cada benefício, e quais são os benefícios que não possuem 

unidades gestoras. 

A não atribuição de benefícios a unidades gestoras gera problemas ao estágio 

da implementação, primeiramente porque a Secretaria da Receita Federal não pode 

acompanhar o desenvolvimento das políticas que concedem benefícios tributários da 

mesma maneira que um órgão gestor, que possui outros tipos de atribuição. Em 

segundo lugar, a Receita Federal do Brasil não dispõe de dados primários de fontes 

externas para o aprimoramento do cálculo dos benefícios tributários sem gestor, 

utilizando apenas dados internos, oriundos das declarações de pessoas físicas e 

jurídicas, ou secundários, tais como informações extraídas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Em terceiro lugar, o controle exercido pelo Tribunal de Contas 

da União fica limitado, sem ter outro órgão além da Receita Federal para solicitar 

informações e emitir resoluções e recomendações.  

O Tribunal de Contas da União já determinou ao Ministério da Fazenda a 

definição de competências dos vários órgãos envolvidos nesse processo
35

. Assim, 

compete à Receita Federal atribuir o acompanhamento de cada benefício a uma 

unidade gestora. 

                                                 
35

  Acórdão nº 747 de 2010. 
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O terceiro grupo de problemas são aqueles ligados a imprecisão da medição 

dos benefícios tributários. A Receita Federal calcula dois tipos de dados referentes aos 

benefícios tributários, quais sejam: dados reais dos valores dos benefícios; e previsão 

de benefícios para exercícios futuros. Entretanto, até 2010, a Receita Federal apenas 

publicava demonstrativos com a previsão de benefícios para exercícios futuros. 

O Tribunal de Contas da União, que também divulga anualmente informações 

referentes aos benefícios tributários nos Relatórios e Pareceres Prévios sobre as 

Contas do Governo da República, publicou, entre 2006 e 2009, os dois tipos de dados 

produzidos pela Receita Federal do Brasil, denominados dados “efetivos”, quando se 

referiam ao valor real dos benefícios, e “estimados”, quando se referiam à previsão 

dos benefícios para exercícios futuros. 

Contudo, o Tribunal avaliou que a imprecisão a que está sujeito o cálculo dos 

valores reais dos benefícios, tornava inadequado o uso do termo “efetivo” para 

designar estes valores, e nos relatórios elaborados a partir de 2010, substituiu este 

termo por “estimado”. Assim, as previsões de benefícios que a princípio eram 

denominadas “estimativas”, passaram a ser chamadas de “projeções”. 

 

Quadro 11: Nomenclatura dos dados relativos aos cálculos dos benefícios tributários 

Tipo de dado Cálculo dos valores reais  Previsão dos benefícios para 
exercício futuro 

Nomenclatura até 2009 Dados ou valores efetivos Estimativas  

Nomenclatura a partir de 2010 Estimativas Projeções 
Fonte: elaboração própria. 

 

A partir de 2011, a Receita Federal começou a divulgar outro tipo de 

demonstrativo
36

, com os dados dos valores reais dos benefícios, já acatando a sugestão 

de nomenclatura do Tribunal de Contas da União. 

Dessa forma, tanto nos demonstrativos elaborados pela Receita Federal, quanto 

pelos relatórios do Tribunal de Contas da União, o termo “estimativa”, que antes se 

referia aos valores reais dos benefícios, passou a ser empregado para designar os 

valores dos benefícios previstos para exercícios futuros. 

O quarto grupo de problemas são relacionados à subestimação dos valores nos 

demonstrativos publicados pela Receita Federal. Existem dois componentes de 

                                                 
36

  Já foram publicadas duas edições deste demonstrativo: em 2011, apresentando os valores reais dos 

benefícios para 2008 e séries históricas com valores de 2006 a 2010; e em 2012, apresentando o os 

valores reais dos benefícios de 2009 e séries históricas com valores de 2007 a 2011. 
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subestimação: o primeiro relacionado à metodologia; e o segundo relacionado às 

lacunas dos demonstrativos. 

O Tribunal de Contas aponta para a constante subestimação das previsões em 

relação aos valores reais dos benefícios tributários, elaborados pela Receita Federal. 

No entanto, a subestimação indicada pelo Tribunal de Contas diz respeito 

exclusivamente ao primeiro componente de subestimação, ou seja, à metodologia 

empregada para o cálculo das previsões, já que as previsões de benefícios para 

exercícios futuros são baseadas nos valores reais de benefícios de anos anteriores, com 

aplicação de índices de atualização. 

Este aspecto da subestimação apontado pelo Tribunal não é o único 

componente de subestimação total dos benefícios tributários. O segundo componente 

diz respeito às lacunas dos demonstrativos de benefícios. 

De acordo com Pureza (2007), as lacunas nos demonstrativos elaborados pela 

Receita Federal são decorrentes de um problema por ela designado como “fragilidade 

conceitual”, ou seja, a falta de alinhamento conceitual sobre o que é gasto tributário e 

as mudanças nos conceitos empregados ao longo dos anos de elaboração dos 

demonstrativos. 

Mancuso, Gonçalves e Mencarini (2010), baseados em seu próprio 

levantamento de benefícios tributários relativos às contribuições sociais para os anos 

de 1989 a 2006, apontam lacunas e omissões concretas dos demonstrativos elaborados 

pela Receita Federal (2010: 230): (i) os demonstrativos não apresentam benefícios 

tributários para alguns anos, como é o caso dos benefícios referentes ao PIS até 1994, 

à CSLL até 1997, e à COFINS até 1994, em 1997 e 1999; (ii) os demonstrativos 

deixam de incorporar benefícios tributários vigentes que foram levantados pela 

pesquisa, em todos os anos; e (iii) com exceção dos demonstrativos de 1995 e 1996, 

omitem a renúncia oriunda dos benefícios à exportação. 

 O estudo minucioso destes demonstrativos, especialmente nos anos mais 

recentes, permite verificar que estas lacunas têm sido atenuadas. Por exemplo: desde 

2001 são listadas as inclusões e exclusões de benefícios de um ano para o outro; desde 

2003 são identificados e incluídos benefícios sem que sua medição seja efetuada, com 

a justificativa de falta de informação disponível para um cálculo aceitável; e desde 

2004 o conceito utilizado tem sido o mesmo, o de gasto tributário. As omissões 

anteriores se devem muito mais às constantes mudanças conceituais e à carência de 

informações, e as mais recentes, atenuado o problema da “fragilidade conceitual” 
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apontado por Pureza (2007), se dão pela escolha dos critérios de enquadramento de 

benefícios no conceito de gastos tributários, o que, de qualquer modo evidencia que 

existem lacunas que geram a subestimação de valores nos demonstrativos. 

O outro grupo de problemas são as inconsistências entre os dados apresentados 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Tribunal de Contas da União. Existem 

diferenças entre os dados apresentados entre os dois órgãos, e entre os dados 

apresentados pelo mesmo órgão de um ano para outro.  

Um exemplo de divergência entre os dados apresentados pelo Tribunal de 

Contas e pela Receita Federal é referente à previsão de benefícios tributários para 

2009. No Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República para o 

exercício de 2009, os valores previstos dos benefícios tributários de 2009 somam R$ 

86.245,02 milhões. Já no demonstrativo elaborado pela Receita Federal com a 

previsão dos benefícios tributários de 2009, este montante é de R$ 101.956,6 milhões. 

O Tribunal de Contas da União também apresenta dados inconsistentes de um 

ano para outro. O relatório referente às contas de 2007 apresenta a previsão de R$ 

59.159.771.971,00 para o total de benefícios tributários deste ano, e o relatório 

referente às contas de 2008, apresenta que a previsão de benefícios para o ano de 2007 

foi de R$ 52.739,77 milhões. 

Outro exemplo são os dados dos relatórios referentes às contas de 2009 e 2010, 

que apresentam valores divergentes para os benefícios do ano de 2008: 

 

Quadro 12: Valores dos benefícios tributários referentes ao ano de 2008 nos relatórios 

elaborados pelo Tribunal de Contas da União 

 Relatório TCU 2009 Relatório TCU 2010 

Benefícios do PIS-Pasep em 2008 R$ 6.833,22 milhões R$ 5.022,25 milhões 

Benefícios da CSLL em 2008 R$ 4.410,12 milhões R$ 4.234,07 milhões 

Benefícios da COFINS em 2008 R$ 25.839,78 milhões R$ 25.131,62 milhões 
Fonte: Relatórios e Pareceres Prévios sobre as Contas do Governo, exercícios 2009 e 2010. 

 

A Receita Federal também apresenta inconsistências nos relatórios elaborados 

de um ano para outro. Nos dois demonstrativos com os valores reais dos benefícios 

tributários publicados em 2011 e 2012, as séries históricas dos dados apresentam 

valores divergentes. 
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Quadro 13: Séries históricas dos valores reais dos benefícios apresentadas nos 

demonstrativos da SRF publicados em 2011 e 2012 – valores correntes em R$ 

Documento Tributo 2006 2007 2008 2009 2010 

Demonstrativo - 

Estimativas Ano 

Calendário 2008 

PIS-Pasep 3.748.038.815 4.284.434.598 5.022.249.276 5.270.102.629 Não informado 

CSLL 3.498.897.187 4.178.745.489 4.234.074.270 4.887.793.835 Não informado 

COFINS 18.431.363.861 21.177.908.163 25.131.622.390 27.001.495.300 Não informado 

Demonstrativo - 

Estimativas Ano 

Calendário 2009 

PIS-Pasep Não informado 4.550.952.231 5.074.024.455 5.397.685.060 6.248.097.031 

CSLL Não informado 3.905.422.836 4.247.002.120 4.928.541.370 5.632.867.073 

COFINS Não informado 22.585.820.510 25.370.592.388 27.629.899.030 31.940.916.410 

Fonte: Demonstrativo dos Gastos Governamentais Indiretos de Natureza Tributária (Gastos Tributários) 

– Estimativas Ano Calendário 2008 (2011); Demonstrativo dos Gastos Governamentais Indiretos de 

Natureza Tributária (Gastos Tributários) – Estimativas Bases Efetivas Ano Calendário 2009 – Série 

2007 a 2011 (2012). 

 

Os dados referentes às três contribuições sociais para os anos de 2007, 2008 e 

2009, são diferentes nas duas edições do demonstrativo. Tais diferenças são 

justificadas da seguinte forma pela Coordenação de Previsão e Análise da Secretaria 

da Receita Federal do Brasil: 

“As eventuais diferenças observadas entre os valores aqui divulgados e os constantes nos 

informes dos PLOAs, bem como as variações de ano a ano, resultam das mudanças das 

variáveis econômicas explicativas em que foram baseadas as estimativas e projeções. Essas 

diferenças e variações também refletem a disponibilidade de novas fontes de informações e 

aprimoramentos na metodologia empregados nas estimativas e projeções” (Demonstrativo dos 

Gastos Governamentais Tributários – Estimativas, Ano Calendário 2008, 2011: 07-08). 

Apesar desta justificativa, não é possível saber a motivação destas 

inconsistências caso a caso, ou entender quais foram os aprimoramentos 

metodológicos em relação às variáveis explicativas e fontes de informação. 

O último grupo de problemas, não menos importante, é aquele relacionado aos 

ditames legais que devem ser cumpridos para a implementação dos benefícios 

tributários. Existem problemas relacionados tanto à vigência, quanto à compensação e 

à discriminação dos benefícios tributários. 

Quanto aos prazos de vigência dos benefícios tributários, o Tribunal de Contas 

da União identificou que eles não são estabelecidos e acompanhados, mesmo com a 

exigência de cinco anos para a validade máxima e revisão dos benefícios, presente nas 

leis de diretrizes orçamentárias a partir de 2006. Mancuso e Moreira (2013) também 

apontaram para o não estabelecimento da vigência de 23,1% das proposições que 

concederam benefícios tributários referentes às contribuições sociais entre 1989 e 

2008.  
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A Secretaria da Receita Federal do Brasil identifica, desde 2007, os benefícios 

que possuem prazo de vigência determinado e os que não possuem. Como muitos 

benefícios fazem parte deste último caso, eles acabam vigorando indefinidamente. 

Para resolução deste problema, o Tribunal de Contas determinou ao Ministério da 

Fazenda a adoção de medidas para o atendimento dos prazos máximos de vigência de 

concessões ou ampliações de benefícios tributários
37

.  

Outra exigência para a implementação de benefícios tributários é a adoção de 

medidas de compensação, como alternativa para os casos em que eles não estão 

considerados na estimativa de receita da lei orçamentária anual e afetam as metas de 

resultados fiscais da lei de diretrizes orçamentárias, conforme disposto no artigo 14 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

De acordo com o que vimos no primeiro capítulo, os mecanismos de 

compensação previstos na fase da formulação são, na maior parte dos casos, diferentes 

daqueles dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O Tribunal de Contas da União 

fez a mesma constatação, e determinou a utilização restrita dos mecanismos de 

compensação previstos no artigo 14 da referida lei
38

, o que gerou impasses que serão 

aprofundados no próximo item desta seção. 

 Quanto à discriminação dos benefícios tributários, o Tribunal de Contas da 

União não considera o demonstrativo elaborado pela Receita Federal totalmente 

adequado às exigências legais para o acompanhamento dos projetos de lei 

orçamentária anual. 

O Tribunal de Contas avaliou
39

 que este demonstrativo apresenta apenas os 

benefícios que já estão vigorando no exercício anterior ao do projeto de lei 

orçamentária anual, mas não aqueles previstos para entrar em vigor, em desacordo 

com o inciso I do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Um exemplo de atraso na inclusão de benefícios no demonstrativo é a inclusão 

do benefício tributário da Lei nº 11.727 de junho de 2008 apenas no demonstrativo 

com a previsão dos benefícios tributários de 2010. 

Esta lei suspendeu a exigência das contribuições para o PIS e para a COFINS, 

inclusive incidentes na importação, no caso de venda ou importação da acetona 

destinada à produção de defensivos agropecuários. Para entrar em vigor ainda em 

                                                 
37

  Acórdão nº 747 de 2010. 
38

  Acórdão nº 747 de 2010. 
39

  Acórdão nº 747 de 2010. 
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2008, este benefício precisaria estar acompanhado de medidas de compensação. Para 

entrar em vigor em 2009, o benefício deveria estar presente no demonstrativo de 2009, 

que acompanha a lei orçamentária deste mesmo ano. Como o benefício só foi 

considerado no demonstrativo referente ao ano de 2010, sua implementação ocorreu 

sem o cumprimento das exigências cabíveis. 

A Secretaria do Tesouro Nacional tem discutido com maior profundidade as 

soluções para o problema da discriminação dos benefícios tributários pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, pautada pelas exigências constitucionais e de 

responsabilidade fiscal. De acordo com membros da Coordenação-Geral de Normas 

de Contabilidade Aplicadas à Federação
40

, os impasses relativos às determinações do 

Acórdão nº 747 de 2010, do Tribunal de Contas da União, obstaram a continuidade de 

seus trabalhos e a implementação das melhorias discutidas para a discriminação dos 

benefícios. 

Em 2007, o Tesouro Nacional criou o Grupo Técnico de Padronização de 

Relatórios
41

 que discute a uniformização e a transparência de relatórios fiscais 

exigidos pela legislação. A materialização do trabalho deste grupo está presente no 

Manual de Demonstrativos Fiscais, aplicado à União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

 No âmbito deste grupo técnico, há um subgrupo que trata especificamente 

sobre as renúncias de receitas e discute aprimoramentos para o Demonstrativo VII, 

denominado “Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita”, que compõe a 

Parte II (Anexo de Metas Fiscais) do Manual de Demonstrativos Fiscais. 

 O trabalho deste subgrupo consiste na delimitação de conceitos baseados na 

legislação e na adequação ao ordenamento jurídico do referido demonstrativo, 

relacionado aos benefícios que geram renúncia de receitas (tributários, financeiros e 

creditícios). As discussões no âmbito do subgrupo têm agregado setores da burocracia 

fazendária e outras entidades da administração pública. 

 A versão do Demonstrativo VII atualmente publicada no Manual de 

Demonstrativos Fiscais ainda não contempla as mudanças discutidas pelo subgrupo. A 

versão atual prevê apenas uma tabela de discriminação de benefícios tributários, 

denominada “Estimativa e Compensação da renúncia de receitas”, que deve 

acompanhar o anexo das leis de diretrizes orçamentárias. 

                                                 
40

  Entrevista realizada em dezembro de 2011. 
41  

Portaria da STN nº 136 de 06 de março de 2007. 
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 As informações previstas nesta tabela são as seguintes: tributo; modalidade do 

benefício (isenção, anistia, etc); setores/programas/beneficiário; renúncia de receita 

prevista no ano de referência e nos dois seguintes; e medidas de compensação. Vale 

ressaltar que, diferente desta proposta, os demonstrativos elaborados pela Receita 

Federal que acompanham as leis orçamentárias anuais, não incluem informações sobre 

renúncias de receitas para os dois anos seguintes ao ano de referência, nem sobre as 

medidas de compensação adotadas.  

Além de definir as informações que devem constar na tabela e dar instruções 

para o preenchimento, a versão do Demonstrativo VII prevista na última edição do 

Manual de Demonstrativos Fiscais ainda explica as exigências do artigo 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que determina que a concessão ou a ampliação de benefícios 

deve estar considerada na estimativa de receita da lei orçamentária ou ser 

compensada: 

“Quando da elaboração do Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de 

Receita, o ente deverá indicar quais condições irá utilizar para cada Renúncia de Receita, a fim 

de atender ao disposto no caput do art. 14 da LRF. Cumpre ressaltar que, a fim de atender aos 

princípios emanados pela LRF, é necessário que o valor da compensação, prevista no 

demonstrativo, seja suficiente para cobrir o valor da renúncia fiscal respectiva. Para a 

concessão da Renúncia, o ente deverá cumprir o que foi previsto no Demonstrativo da 

Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita, constante da LDO para o respectivo 

exercício orçamentário. Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício decorrer 

da condição contida no inciso II do art. 14 da LRF, o benefício só entrará em vigor quando 

implementadas as medidas de compensação.” (Manual de Demonstrativos Fiscais – exercício 

2012; Quarta Edição, 2011: 84) 

 Entretanto, esta versão atual é concisa quando comparada à versão resultante 

das discussões do subgrupo de renúncias de receitas do Grupo Técnico de 

Padronização de Relatórios.  A interpretação deste subgrupo é que, de acordo com os 

ditames da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal, é necessário que as 

renúncias de receitas sejam discriminadas em três momentos: no Anexo de Metas 

Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias; na Lei Orçamentária Anual; e no ato de 

criação ou ampliação das renúncias de receitas.  

Por esta razão, as discussões do subgrupo resultaram em uma proposta 

ampliada para o Demonstrativo VII da Parte II do Manual de Demonstrativos Fiscais, 

que contempla três tabelas. A primeira é a mesma atualmente presente no Manual, que 

deve acompanhar as leis de diretrizes orçamentárias, com alguns aprimoramentos: os 
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tipos de renúncias foram desagregados (tributária, financeira e creditícia); o setor 

beneficiado foi desagregado do programa ao qual o beneficio é vinculado; há maior 

detalhamento sobre as formas de compensação; e os valores apresentados devem ser 

não apenas os correntes como também os constantes
42

. A segunda é a tabela para o 

efeito regionalizado da renúncia de receita, que deve integrar o projeto de lei 

orçamentária anual, denominada “Efeito Regionalizado da Renúncia de Receita sobre 

as Receitas e as Despesas”. A terceira é a tabela para o ato de criação dos benefícios, 

denominada “Avaliação do Ato de Criação de Benefício Tributário, Financeiro e 

Creditício”. 

 Esta versão, proposta e elaborada com base em discussões do Tesouro 

Nacional com outros setores da burocracia, órgãos de controle e consultores da 

Câmara dos Deputados, e composta pelas três tabelas, ainda não foi publicada no 

Manual de Demonstrativos Fiscais. 

 Atualmente existe um impasse sobre um acórdão do Tribunal de Contas da 

União, que, de acordo com membros da Coordenação-Geral de Normas de 

Contabilidade Aplicadas à Federação, interrompeu o desenvolvimento dos trabalhos 

do subgrupo de renúncia de receitas, que compõe o Grupo Técnico de Padronização 

de Relatório da Secretaria do Tesouro Nacional. Tal impasse diz respeito ao Acórdão 

nº 747 de 2010, que dispõe especialmente sobre a forma de se fazer compensação de 

renúncias de receitas, e se podem ser aceitas outras além daquelas especificadas na Lei 

de Responsabilidade Fiscal. Este acórdão será discutido no próximo item desta seção. 

 Como vimos neste item da seção, existem diversos problemas operacionais e 

relacionados ao cumprimento do ordenamento jurídico na fase da implementação. 

Estes problemas são paulatinamente identificados e resolvidos, e por vezes geram 

novos problemas ou impasses mais significativos.  

 

2.3.2 – Pontos de veto e impasses 

Os impasses da política na fase da implementação se dão pelo questionamento 

da constitucionalidade de algumas leis aprovadas, mas especialmente em torno de 

aspectos relacionados às exigências do ordenamento jurídico, descritos acima. Este 

item da seção apresentará: quais leis, dentre as que fazem parte do levantamento desta 

                                                 
42

  De acordo com a versão do Demonstrativo em discussão, o valor corrente diz respeito ao valor do 

benefício para o exercício financeiro a que se refere, e o valor constante é o valor corrente 

deflacionado, trazendo os valores correntes para valores praticados no ano anterior ao ano do 

exercício financeiro a que se refere. 
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pesquisa, foram questionadas no Judiciário após sua aprovação; e os apontamentos e 

determinações do Tribunal de Contas da União presentes no Acórdão nº 747 de 2010, 

bem como seus desdobramentos. Este acórdão diz respeito ao não cumprimento de 

ditames legais relacionados à concessão de benefícios tributários, principalmente no 

que tange à compensação. 

Existem três leis que concederam benefícios tributários e fazem parte do 

levantamento desta dissertação, que foram questionadas no Judiciário após sua 

aprovação por meio de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADINs), indicadas no 

site da Câmara dos Deputados
43

. 

A Lei nº 10.684 de 2003 é objeto de três ADINs. A requerente de uma delas é a 

Confederação Nacional das Profissões Liberais
44

, que questiona a alíquota da CSLL 

de 32% sobre o lucro para diversas atividades: prestação de serviços em geral; 

intermediação de negócios; administração de bens móveis e imóveis; prestação 

cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia e mercadológica; e 

atividades imobiliárias. As outras duas ADINs foram apresentadas pelo Procurador-

Geral da República
45

. Uma delas questiona a suspensão da pretensão punitiva do 

Estado referente a crimes contra a ordem tributária durante o período em que a pessoa 

jurídica dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento tributário de 

que trata a Lei nº 10.684 de 2003. A outra ADIN não trata de questões tributárias, mas 

de prazos de concessões e permissões de serviços e obras públicas de competência da 

União. 

A Lei nº 10.833 de 2003 é objeto de duas ADINs. A primeira cuja requerente é 

a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
46

, e a segunda cuja requerente é a 

Confederação Nacional do Comércio
47

. Ambas as confederações questionam a 

constitucionalidade de dezesseis artigos da referida lei, que correspondem a todos os 

artigos do capítulo que trata da cobrança não cumulativa da COFINS. 

Por último, a Lei nº 11.033 de 2004 é objeto de uma ADIN, apresentada pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
48

, mas não trata de questões 

tributárias, e sim sobre valores decorrentes de precatórios judiciais. 

Apesar da constitucionalidade de algumas leis que concedem benefícios 

                                                 
43

  Consulta em junho de 2012. 
44

  ADIN nº 2898, que até junho de 2012 estava aguardando julgamento. 
45

  ADIN nº 3002, prejudicada, e ADIN nº 3497, que até junho de 2012 estava aguardando julgamento. 
46

  ADIN nº 3119, que até junho de 2012 estava aguardando julgamento. 
47

  ADIN nº 3144, que até junho de 2012 estava aguardando julgamento. 
48

  ADIN nº 3453, julgada procedente. 
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tributários ser questionada, as principais discordâncias em torno da política nacional 

de concessão de benefícios tributários são relacionadas às exigências do ordenamento 

jurídico para a implementação de benefícios tributários.  

Dentre as exigências legais, a que tem gerado entraves mais significativos ao 

desenvolvimento da política no estágio da implementação dos benefícios tributários é 

quanto à forma de fazer compensação das renúncias de receitas tributárias. O Acórdão 

nº 747 de 2010 do Tribunal de Contas da União determinou, dentre outras coisas, 

apenas a utilização das medidas de compensação previstas no inciso II do artigo 14 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, e sobre este acórdão foi interposto um pedido de 

reexame pelo gabinete do Ministério da Fazenda.  

O acórdão aponta para o crescimento das renúncias de receitas sem se fazer 

cumprir o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. São várias as conclusões 

quanto ao não cumprimento deste artigo, presentes no levantamento de auditoria que 

compõe o acórdão, elaborado pela Secretaria de Macroavaliação Governamental 

(SEMAG) do Tribunal de Contas da União. 

Em primeiro lugar, o exame feito pela SEMAG mostrou que não têm sido 

cumpridas as exigências do caput do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois 

a análise de proposições convertidas em lei evidenciou a falta de estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrariam em vigor e nos dois 

exercícios subsequentes. 

Em segundo lugar, a análise também evidenciou que o inciso I do artigo 14 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal não vem sendo cumprido. Tal inciso dispõe sobre a 

necessidade de demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas 

no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. Ao analisar projetos de lei e 

medidas provisórias que concedem ou ampliam benefícios tributários, a SEMAG 

verificou que nenhuma das proposições analisadas continha a demonstração de que a 

renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária. 

Neste ponto, cabe ressaltar que a Secretaria da Receita Federal justificou
49

 que 

o inciso I do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal vem sendo cumprido, pois o 

projeto de lei orçamentária anual é acompanhado pelo Demonstrativo dos Gastos 

                                                 
49  

Através da nota RFB/Audit/Diaex nº 38, de 2009. 
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Tributários por ela elaborado. A interpretação da SEMAG, porém, é a de que o 

demonstrativo, por estimar apenas renúncias de receitas que já estão vigorando no 

exercício anterior ao do projeto de lei orçamentária anual, não cumpre tal dispositivo. 

A constatação de que, nas informações do projeto de lei orçamentária de 2009, 

existem dados sobre as renúncias vigentes em 2008, mas não há previsões dos 

benefícios que entrarão em vigor ou serão ampliados apenas em 2009, mostra que não 

está sendo atendida a condição disposta no inciso I do artigo 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. O descumprimento deste inciso implica na obrigação de se 

compensar as medidas que concedem benefícios, de acordo com o inciso II do artigo 

14 da mesma lei. Como veremos, é neste ponto que o debate se mostra ainda mais 

patente. 

Assim, em terceiro lugar, a SEMAG verificou que em 2008 eram utilizados 

como medidas de compensação o excesso de arrecadação apurado no período e ajustes 

na programação orçamentária e financeira da despesa pública. O primeiro capítulo 

desta dissertação também mostrou que, na fase da formulação, as previsões das 

medidas de compensação dos benefícios são de diversos tipos, que podem ou não estar 

de acordo com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na interpretação da 

SEMAG, as medidas de compensação expostas na Lei de Responsabilidade Fiscal são 

taxativas, e não exemplificativas
50

, e as medidas utilizadas até o ano de 2008 não se 

harmonizam com a lei, que diz que a compensação deve ser feita por meio do aumento 

de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 

majoração ou criação de tributo ou contribuição.  

A análise da SEMAG mostrou que os ditames da Lei de Responsabilidade 

Fiscal quanto à compensação foram cumpridos corretamente apenas em 2009, quando 

o Poder Executivo estabeleceu como medida de compensação das renúncias de 

receitas o aumento da tributação sobre o cigarro: 

“As medidas de compensação implementadas em 2009 foram: i) aumento dos coeficientes para 

cálculo do PIS/Cofins para cigarros – a alíquota efetiva subiu de 6,36% para 10,97%; e ii) 

ajuste linear das alíquotas do IPI sobre cigarros em 23,50%. Tais medidas totalizaram R$ 780 

milhões, superando, assim, o valor necessário para compensar o impacto estimado das 

renúncias de receitas” (TCU, Processo: TC-015.052/2009-7. Acórdão nº 747 de 2010, pág. 14). 

Em adição, é importante ressaltar que, no caso do inciso II do artigo 14 da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, os benefícios só poderiam ser implementados após a 

                                                 
50  

As definições de rol taxativa e rol exemplificativa foram apresentada nas notas de rodapé 23 e 24. 
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efetivação das medidas de compensação. 

Em quarto lugar, a análise da SEMAG verificou também que outros 

dispositivos legais não estavam sendo cumpridos. O inciso II do artigo 5º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal diz que o projeto de lei orçamentária anual será acompanhado 

do documento a que se refere o § 6 º do artigo 165 da Constituição, bem como das 

medidas de compensação das renúncias de receita. Já o inciso V do parágrafo 2º do 

artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal exige que o Anexo de Metas fiscais do 

projeto de lei de diretrizes orçamentária deve conter demonstrativo da estimativa e 

compensação da renúncia de receita. Pelo levantamento da SEMAG, os 

demonstrativos produzidos pela Receita Federal, que acompanham o projeto de lei 

orçamentária anual e o projeto de lei de diretrizes orçamentárias apenas têm 

apresentado as estimativas de renúncia de receitas, mas não apresentam as medidas de 

compensação. 

Por último, mais duas observações foram feitas no levantamento realizado pela 

SEMAG: a primeira quanto à prorrogação de renúncias de receitas, que também 

devem atender ao disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal; e a 

segunda quanto à determinação do prazo máximo de cinco anos para a vigência dos 

benefícios, exigida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias desde 2006, que não tem sido 

cumprida. 

A SEMAG constatou, portanto, a fragilidade dos mecanismos de transparência 

e execução da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente referente ao artigo 14 e a 

questão da compensação, e a ausência de uma sistemática adequada de gestão dos 

benefícios, além da falta de delimitação de competências e responsabilidades. Quanto 

à compensação, a SEMAG concluiu que as exigências da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, se cumpridas, elevariam os custos de se aprovar benefícios tributários e 

impediriam sua concessão excessiva: 

“Essa limitação [de medidas de compensação] reflete a finalidade da LRF ao estabelecer 

condições para essa concessão, qual seja, a de evitar concessões descomedidas de renúncias de 

receitas. Desse modo, aumenta-se o custo da instituição de renúncias de receitas, dificultando-

se a concessão arbitrária que compromete o equilíbrio das contas públicas e, não raro, fere os 

princípios da isonomia e da equidade, ao privilegiar grupos de contribuintes que não 

necessariamente são aqueles que mais carecem desse instrumento de política pública.” (TCU, 

Processo: TC-015.052/2009-7. Acórdão nº 747 de 2010, pág. 12). 

 Os encaminhamentos indicados pela SEMAG para resolução destes problemas 

relacionados à política nacional de concessão de benefícios tributários foram 
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aprovados pelo voto do ministro relator do acórdão. As determinações foram 

destinadas à Secretaria de Orçamento e Finanças do Ministério de Planejamento, 

Orçamento e Gestão, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e Secretaria do Tesouro 

Nacional do Ministério da Fazenda, e aos próprios Ministério de Planejamento, 

Orçamento e Gestão, e Ministério da Fazenda, como mostra o quadro abaixo: 

 

Quadro 14: Encaminhamento da SEMAG para a resolução de problemas relacionados 

à gestão dos benefícios tributários e ao cumprimento da LRF – Acórdão nº 747/2010 

Órgão Encaminhamento 

Secretaria da 
Receita Federal, 
Secretaria do 
Tesouro 
Nacional e 
Secretaria de 
Orçamento e 
Finanças 

1 - Definição de uma metodologia para a elaboração das estimativas de impacto 
orçamentário-financeiro das renúncias de receitas, com vistas ao cumprimento 
efetivo do caput do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

Ministério da 
Fazenda 

2 - Observação, quando da prorrogação de renúncias de receitas, das condições 
estabelecidas no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
3 - Adoção, quando da concessão ou renovação de renúncias de receitas, de 
medidas com vistas ao atendimento da exigência contida no § 1º do art. 91 da 
LDO/2010 - Lei nº 12.017/2009, quanto ao prazo máximo de vigência dos 
respectivos projetos de lei e medidas provisórias; 
4 - Informe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 100 dias, das 
providências adotadas em atendimento aos subitens 1, 2, 3, 5 e especialmente o 
6; 

Ministério da 
Fazenda e 
Ministério de 
Planejamento, 
Orçamento e 
Gestão 
 

5 - Adoção, quando da concessão ou ampliação de renúncias de receitas, de 
providências com vistas a que não sejam utilizados, como medidas de 
compensação às renúncias, os ajustes na programação orçamentária e financeira 
da despesa pública nem o excesso de arrecadação, em estrita observância ao 
inciso II do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
6 - Promover a sistematização dos procedimentos a serem adotados na 
avaliação das propostas que envolvam a concessão de renúncia de receitas, 
assim como a definição de competências dos vários órgãos envolvidos nesse 
processo, com vistas a garantir o cumprimento do art. 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e assegurar que tal procedimento seja transparente e 
passível de controle; 

Ministério de 
Planejamento, 
Orçamento e 
Gestão 

7 - Encaminhamento, ao Congresso Nacional, do demonstrativo próprio das 
medidas de compensação às renúncias de receitas, juntamente com o projeto de 
Lei Orçamentária Anual, para fins de cumprimento do inciso II do art. 5º da Lei 
de Responsabilidade Fiscal; 
8 - A inserção, no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do 
demonstrativo das medidas de compensação às renúncias de receitas, de que 
trata o inciso V do § 2º do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Fonte: TCU, Processo: TC-015.052/2009-7. Acórdão nº 747 de 2010. 

 

 Quanto aos desdobramentos destas determinações, os três Relatórios de 
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Gestão
51

 referentes ao exercício de 2010, da Secretaria do Tesouro Nacional, da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, e da Secretaria Executiva do Ministério da 

Fazenda, responderam às deliberações do Tribunal, sobre o que tem sido feito para 

resolução dos problemas. Porém os relatórios também advertiram que um aviso foi 

encaminhado pelo gabinete do Ministério da Fazenda ao TCU
52

 interpondo um pedido 

de reexame dos itens 9.2 e 9.2.3.1 do acórdão, que correspondem respectivamente: aos 

itens 2 e 3 do quadro acima, sobre as determinações ao Ministério da Fazenda; e ao 

item 5 do quadro acima, sobre as formas de compensação. 

Até então, este pedido de reexame está sendo apreciado. Na página de 

tramitação deste processo no site do TCU, há outro acórdão, com indicações sobre 

como proceder em relação às formas de compensação até que o processo seja 

decidido.  

Esta informação foi solicitada e formulada pela União, através da Advocacia-

Geral da União (AGU) “no sentido de que esta Corte esclareça acerca da abrangência 

do efeito suspensivo atribuído ao pedido de reexame interposto pelo Ministério da 

Fazenda contra os subitens 9.2 e 9.2.3.1 do Acórdão nº 747/2010” (Acórdão nº 1.381 

de 2012). 

O Acórdão nº 1.318 de 2012 apresentou a resolução de que, provisoriamente, 

até o final do exercício de 2012 ou enquanto não há resolução do processo referente 

ao Acórdão nº 747 de 2010, o efeito de suspensão não sujeita à multa o caso da 

utilização do “excesso de arrecadação” como forma alternativa de compensação de 

renúncia de receitas. 

De acordo com os membros do Tesouro Nacional, este desacordo quanto ao 

Acórdão nº 747, que dispõe sobre várias questões relacionadas à política nacional de 

concessão de benefícios tributários, interrompe os trabalhos desenvolvidos desde 2007 

pelo Grupo Técnico de Padronização de Relatórios. 

A decisão quanto ao pedido de reexame das determinações do acórdão definirá 

os rumos da política nacional de concessão de benefícios tributários. Caso a decisão 

seja favorável às determinações presentes no acórdão, não mais haverá possibilidade 

de compensar os benefícios tributários de formas diferentes daquelas previstas na Lei 

de Responsabilidade Fiscal. Isso afetará a fase da implementação, que dependerá da 

discriminação prévia dos benefícios nas leis orçamentárias dos exercícios em que 

                                                 
51

  Relatórios de gestão de unidades jurisdicionadas, destinados ao TCU. 
52

  Aviso nº 149/GMF, encaminhado ao TCU pelo Ministério da Fazenda dia 12 de maio de 2010. 
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estiverem vigentes, ou da efetivação de medidas de compensação específicas, ou seja, 

do aumento de receitas oriundo da elevação de alíquotas, ampliação de bases de 

cálculo ou majoração ou criação de tributos.  

Como vimos, o desentendimento quanto às questões que envolvem benefícios 

tributários após sua formulação e aprovação se dá especialmente entre setores da 

burocracia e destes com os órgãos de controle. Com menor frequência, existem 

também discordâncias da parte de outros interesses em relação às ações do governo, 

questionando a constitucionalidade das leis. 

 

2.4 – Avaliação dos benefícios tributários 

Nesta seção, farei a distinção entre avaliação de processo e avaliação de 

resultados, e analisarei o que tem sido feito no âmbito da avaliação dos benefícios 

tributários tanto pelo Tribunal de Contas da União quanto pelas unidades gestoras de 

renúncia. Como veremos, existem algumas ações de avaliação de processo, mas quase 

nenhuma ação que mensure os resultados da política nacional de concessão de 

benefícios tributários. 

Diferentes terminologias são utilizadas para designar os tipos e as fases da 

avaliação de políticas e programas governamentais. Partindo das definições de 

avaliação de Sônia Draibe (2001), as avaliações de processo e de resultados estão 

contidas no que se convencionou chamar de avaliações ex-post
53

. 

 De acordo com Draibe, a avaliação de processo – também conhecida como 

avaliação da implementação, ou monitoramento – afere a eficiência e a eficácia de 

políticas públicas em andamento. A avaliação de resultados, em sentido amplo, afere a 

efetividade de políticas públicas em andamento ou finalizadas
54

. Existem três subtipos 

de avaliação de resultados: (i) avaliação de desempenho, que visa verificar os 

objetivos atingidos e os produtos das políticas públicas; (ii) avaliação de impactos, 

que visa constatar as mudanças efetivamente geradas pelas políticas; e (iii) avaliação 

de efeitos, que visa verificar os impactos indiretos das políticas. 

                                                 
53  

Avaliações ex post são aquelas realizadas durante o desenvolvimento ou após a finalização da 

política pública. Avaliações ex ante ou de diagnóstico antecedem o início da política pública, e 

devem servir de apoio à tomada de decisão na fase da formulação (Draibe, 2001: 19). 
54

  Considerando os conceitos delimitados por Draibe (2001: 35-36), a eficácia de um programa está 

relacionada aos atributos dos processos, sua adequação na implementação e seu papel na obtenção 

de resultados. A eficiência diz respeito à relação entre os produtos dos programas, seus custos e seu 

tempo de realização. Por sua vez, a efetividade diz respeito à relação entre os objetivos do programa 

e seus impactos e efeitos, ou seja, “a efetividade de um programa se mede pelas quantidades e níveis 

de qualidade com que realiza seus objetivos específicos”. 
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 A crítica ao papel do controle no Brasil, conforme discutido nas seções 

anteriores, aponta seu caráter punitivo e formal, e a falta de contribuição para a 

avaliação de resultados das políticas. De acordo com o que vimos nas seções 

anteriores, o Tribunal de Contas da União, no caso da política de concessão de 

benefícios tributários, tem de fato a preocupação central com a conformidade dos atos 

administrativos, ou seja, a consonância entre as normas e a execução das políticas. 

Além destes, outros aspectos processuais são analisados por este órgão de controle 

externo, ainda que de um ponto de vista formal, como veremos nos parágrafos 

seguintes. 

Em primeiro lugar, há o acompanhamento do volume e do comportamento dos 

benefícios tributários nos relatórios anuais do Tribunal de Contas, que comparam a 

evolução dos valores dos benefícios numa série temporal, e em relação a outros 

indicadores. 

Em segundo lugar, a análise de aspectos processuais da política de concessão 

de benefícios tributários é realizada por meio de alguns instrumentos de fiscalização 

utilizados pelo Tribunal, como os levantamentos de auditorias e as auditorias
55

. Um 

exemplo de levantamento de auditoria, de 1999
56

, é a fiscalização realizada junto a 

Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico do Ministério da Ciência e Tecnologia, 

com objetivo de conhecer os benefícios fiscais ligados ao desenvolvimento 

tecnológico. Com este levantamento verificou-se: a concentração dos programas de 

desenvolvimento tecnológico em grandes empresas; a falta de acompanhamento 

adequado; e a falta de mensuração de impactos dos benefícios fiscais para este setor. 

Outro exemplo é a iniciativa que elege Temas de Maior Significância para dar 

atenção. O Tribunal elegeu, em 2009, o desenvolvimento regional como um dos 

Temas de Maior Significância, e através de um levantamento específico de auditoria 

do Tribunal
57

, e outras auditorias em entidades relacionadas à Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR), identificou limitações e problemas processuais 

desta política. A PNDR congrega diversos instrumentos existentes para estimular o 

                                                 
55

  Existem vários instrumentos de fiscalização utilizados pelo Tribunal de Contas da União, quais 

sejam: matriz de risco, que seleciona o objeto fiscalizado sob o ponto de vista do risco e relevância; 

inspeções, que apuram denúncias e representações; acompanhamentos, que examinam durante um 

período determinado aspectos legais e operacionais da gestão; monitoramentos, que verificam a 

execução das determinações do Tribunal; levantamentos de auditoria, que visam conhecer o 

funcionamento de projetos e programas; e auditorias, que podem ser de conformidade (verificam 

legalidade) ou operacionais (verificam desempenho operacional). 
56

  Processo TC nº 003.780/1998-8, Decisão 0002-01/99-1. 
57

  Processo TC nº 013.705/2009-6. 
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desenvolvimento regional, e dentre eles os benefícios tributários
58

. As limitações 

levantadas pelo Tribunal de Contas em relação a esta política foram as seguintes: 

ausência de planos regionais de desenvolvimento; falhas de planejamento; 

inobservância das diretrizes da PNDR; deficiências institucionais; fragilidades dos 

controles internos e sistemas de informação; ausência ou insuficiência de avaliações e 

publicação de relatórios; e irregularidades nas operações. 

 Os problemas identificados na implementação da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional estão resumidos no quadro abaixo: 

 

Quadro 15: Problemas identificados pelas auditorias do TCU em entidades 

relacionadas à Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

Tipo de Falha ou Irregularidade Entidade 

Ausência de Planos Regionais de Desenvolvimento MI, Casa Civil, Sudene, Sudam 
Falhas de Planejamento 
Problemas como ausência de indicadores e metas quantitativas, inclusive 
para direcionar a distribuição de recursos por regiões prioritárias da PNDR. 

MI, SPI (MP), FNE/ Sudene, 
FNO/ Sudam  

Inobservância das Diretrizes da PNDR 
Falhas no direcionamento de recursos em relação às diretrizes e prioridades 
estabelecidas pela PNDR. 

DGFI – Finam/ Finor, FCO/ BB, 
FNO/ Basa, FDA/ Basa 

Deficiências institucionais 
Falhas relacionadas à falta de estrutura ou processos de trabalho para o 
desempenho da missão institucional da entidade. 

MI, FCO/ BB, FNE/ Sudene, 
FDA/ Sudam 

Fragilidades dos Controles Internos e Sistemas de Informação 
Deficiências nos sistemas de informação, nos controles internos, nas 
atividades de gestão de riscos e nos processo de fiscalização e auditoria. 

DGFI – Finam/ Finor, FDNE/ 
Sudene, FCO/ BB, FNE/ BNB, 
FNO/ Basa, FDA/ Sudam 

Ausência ou Insuficiência de Avaliações e Publicação de Relatórios 
Omissão ou deficiências na realização de avaliações sistemáticas e na 
publicação de resultados para a sociedade, especialmente em relação ao 
impacto socioeconômico da aplicação dos recursos. 

MI, SPI (MP), FDNE/ Sudene, 
FCO/ BB, FNE/ BNB, FNO/ 
Sudam, FDA/ Basa 

Irregularidades nas Operações 
Falhas diversas associadas ao processo de gestão das operações 
contratadas. 

DGFI – Finam/ Finor, FNE/ BNB, 
FNO/ Basa, FDA/ Basa, FDNE/ 
Sudene 

Fonte: Evangelista et al., 2011: 54. 

 

A Política Nacional de Desenvolvimento Regional foi eleita novamente como 

Tema de Maior Significância de 2011 e 2012. O Tribunal de Contas já realiza análises 

quantitativas e comparações temporais, exames de conformidade e de aspectos 

processuais. O objetivo com a escolha da mesma política como Tema de Maior 

Significância é avançar na avaliação de resultados. Para este avanço, uma ferramenta 

de avaliação que visa complementar os trabalhos já desenvolvidos pelo Tribunal de 

Contas é o enfoque do Marco Lógico
59

, que foi adotado como técnica de auditoria 

                                                 
58

  A formalização desta política se deu pelo Decreto nº 6.047 de 2007. 
59 

Marco Lógico é a denominação de uma metodologia de planejamento e gestão de projetos 

orientados por objetivos (NORAD, 1997:13). A partir da estruturação do projeto com insumos, 
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pelo TCU
60

. 

 Como é possível notar, o Tribunal de Contas da União se ocupa 

constantemente com o controle de conformidade dos benefícios tributários e avalia 

processos de um ponto de vista formal, abordagem que tem sido considerada limitada 

pela literatura que discute o papel dos controles no Brasil. 

 Por outro lado, apesar das intenções de avanço, ainda não há avaliações de 

resultados elaboradas por este órgão de controle, e a ampla gama de benefícios 

existentes só permite que avaliações mais substantivas sejam feitas elegendo-se um 

tema, como é o caso da iniciativa dos “Temas de Maior Significância”. 

Em relação à realização de avaliações pelas unidades gestoras de renúncia, 

duas constatações foram feitas por esta pesquisa: a primeira diz respeito à ausência de 

unidades gestoras para alguns benefícios, sobre as quais recairiam as atribuições de 

acompanhamento e avaliação; e a segunda diz respeito à falta de realização ou 

divulgação de avaliações de resultado pelas unidades gestoras de renúncia. 

Quanto à primeira constatação, de acordo com estudos realizados pelo Tribunal 

de Contas da União, 42,3% das renúncias tributárias
61

 não possuem unidades gestoras. 

Além de ocasionar problemas à fase da implementação, a não atribuição de benefícios 

a unidades gestoras também acarreta carência de avaliações, que excedem as 

atribuições da Receita Federal, e não podem ser realizadas em detalhe pelo Tribunal 

de Contas da União, pela ampla gama de benefícios existentes. 

Quanto à segunda constatação, de acordo com membros da Coordenação de 

Previsão e Análise da Secretaria da Receita Federal do Brasil
62

, houve unanimidade na 

conclusão dos debates entre os participantes do II Workshop de Gastos Tributários
63

 

realizado por este órgão em 2011, em relação à necessidade de avanço nas avaliações 

de resultado. 

Para corroborar esta afirmação, de falta de avaliação de resultados pelas 

unidades gestoras de renúncia, pesquisei se existe divulgação de avaliações por dois 

ministérios que, de acordo com estudo do Tribunal de Contas da União, são gestores 

da maior parte das renúncias de receitas tributárias. Além disso, analisei o conteúdo 

                                                                                                                                            
atividades e resultados esperados, cria-se uma Matriz que vai orientar a implementação e avaliação 

do projeto. 
60

  Portaria nº 39 de 2001. 
61

  Apresentação do Tribunal de Contas da União no II Workshop Gastos Tributários da Receita Federal 

do Brasil, outubro de 2011. 
62

  Entrevista realizada em dezembro de 2011. 
63

  Já foram realizadas duas edições deste evento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em 2009 

e 2011, agregando unidades gestoras de renúncia e outros órgãos da administração pública federal. 
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das apresentações feitas pelas unidades gestoras de renúncia nas duas edições do 

workshop sobre gastos tributários realizadas pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, a fim de conferir se foram divulgados resultados dos programas sob 

responsabilidade das unidades que estiveram presentes nos eventos. 

Como já mencionado, estudos do Tribunal de Contas mostram que 42,3% dos 

benefícios tributários não possuem órgão gestor. Dentre os 57,7% dos benefícios 

restantes, 39,6% são de incumbência do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), 5,9% são de responsabilidade do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI), e os outros 12,2% são distribuídos pelos órgãos e 

secretarias de outros ministérios. Tanto o MDIC quanto o MCTI apresentam diversas 

estatísticas e dados de desempenho setorial, mas nenhum relacionado aos benefícios 

tributários. 

No site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
64

, 

por exemplo, é possível encontrar estatísticas e dados sobre setores que possuem 

benefícios tributários vigentes, do comércio, serviços, e de cadeias produtivas da 

indústria. Estes dados, que se referem à balança comercial, faturamento, e postos de 

trabalho gerados, são dados de desempenho dos setores, mas não estão atribuídos 

diretamente às concessões de benefícios. Não foram localizados relatórios de 

monitoramento e avaliação dos programas de concessão de benefícios tributários 

geridos por este Ministério. 

Quanto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, há uma seção no site 

destinada apenas à divulgação de indicadores de ciência e tecnologia
65

. Os indicadores 

são agrupados nas seguintes categorias: dispêndios com ciência e tecnologia, pela 

União, Estados e empresariado; recursos humanos; bolsas concedidas; produção 

científica; patentes; comparações internacionais de recursos aplicados, recursos 

humanos, produção científica e patentes. Assim como as estatísticas do Ministério de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, estes indicadores não são 

relacionados às ações governamentais de incentivo à ciência e tecnologia realizadas 

por meio dos benefícios tributários. 

Dentre as unidades gestoras que estiveram presentes nas duas edições dos 

workshops sobre gastos tributários realizados em 2009 e 2011 pela Receita Federal, 

                                                 
64

  Consulta em julho de 2012: http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/ 
65

  Consulta em julho de 2012: http://www.mcti.gov.br/index.php/content/view/740.html?execview= 

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/
http://www.mcti.gov.br/index.php/content/view/740.html?execview=
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notamos em suas apresentações
66

 que há alguma iniciativa de mostrar dados relativos 

ao desempenho das políticas que concedem benefícios tributários, sem, no entanto, 

apresentar avaliações que visam verificar a eficiência, eficácia e efetividade destas 

políticas. O quadro abaixo apresenta os dados de desempenho apresentados pelas 

unidades gestoras nas duas edições dos workshops promovidos pela Receita Federal 

do Brasil. 

 

  

                                                 
66

  Disponíveis na seção de eventos do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Historico/EstTributarios/Eventos/default.htm 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Historico/EstTributarios/Eventos/default.htm
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Quadro 16: Dados apresentados por unidades gestoras de renúncias nos workshops 

sobre Gastos Tributários da Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Unidade gestora de renúncia Ano de 
participação 

Tema da apresentação Dados de desempenho 

Superintendência da Zona Franca de 
Manaus - Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior 

2009 Renúncia fiscal na área de 
abrangência da Suframa 

Benefícios fiscais como maior condicionante da 
preservação ambiental 

Secretaria de Desenvolvimento da 
Produção - Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior 

2009 Benefícios Fiscais concedidos ao 
Setor Automotivo  

Investimentos e exportações realizadas e empregos 
gerados 

Secretaria de Política de Informática - 
Ministério da Ciência e Tecnologia 

2009 Lei de Informática e Renúncia 
Fiscal 

Investimento em P&D, emprego e balança comercial do 
setor 

Coordenação de Credenciamento à 
Importação e Incentivo Fiscal - Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - Ministério da Ciência e 
Tecnologia 

2009 Benefícios fiscais para pesquisas 
científicas 

Resultados das pesquisas são medidos pela publicação 
de artigos em jornais e revistas especializados, com o 
registro de patentes e outros 

Coordenação-Geral de Incentivos e 
Benefícios fiscais - Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia - Ministério 
da Integração Nacional 

2009 Incentivos Fiscais na aréa de 
atuação da SUDAM  

Valores liberados para reinvestimento na modernização 
de empresas na região, empregos gerados e/ou 
mantidos e investimentos atraídos e/ou mantidos na 
Amazônia 

Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste - Ministério da Integração 
Nacional 

2009 Incentivos Fiscais na aréa de 
atuação da SUDENE 

Valores liberados para reinvestimento de 2007 a 2009 
na modernização de empresas na área de abrangência 
da SUDENE e empregos gerados e/ou mantidos 

Secretaria Executiva do SIMPLES Nacional - 
Ministério da Fazenda 

2009 Simples Nacional: 
Contextualização, Conceitos e 
Filosofia Administrativa 

___ 

Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos - Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 

2009 Renúncia fiscal no mercado de 
medicamentos – crédito 
presumido das contribuições 
PIS/Pasep e da COFINS 

Redução no preço máximo ao consumidor de 
medicamentos 

Secretaria de Comércio Exterior - 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior 

2011 SISPROM - Sistema de registro 
de informações de promoção 

Porte e número de empresas cadastradas com ou sem 
registro de operações no Sisprom (Sistema eletrônico on 
line de registros de operações de promoção comercial 
no exterior, com redução a zero IR) 

Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação - Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação 

2011 Incentivos à Inovação 
Tecnológica (Capítulo III da Lei 
nº 11.196/2005) 

Investimentos realizados pelas empresas em P&D 

Ministério da Ciência e Tecnologia 2011 Lei de Informática (Lei 8.248/91, 
alterada pela Lei 11.077/04) 

Total de empresas beneficiadas, faturamento total e 
com produtos beneficiados, exportação total e com 
produtos beneficiados, importação, tributos pagos com 
produtos beneficiados, postos de trabalho, total de 
empresas incentivadas por segmento 

Secretaria de Fomento e Incentivo à 
Cultura - Ministério da Cultura 

2011 Funcionamento e Resultados da 
Lei Rouanet 

Projetos culturais incluídos, aprovados, e aprovados 
com captação de recursos 

Ministério do Esporte 2011 Lei de Incentivo ao Esporte Quantidade de projetos apresentados e aprovados, 
recursos captados, total de pessoas beneficiadas, total 
de patrocinadores 

Comitê Gestor do Simples Nacional - 
Ministério da Fazenda 

2011 Simples Nacional e 
Microempreendedor Individual 

Optantes por ano, arrecadação do SIMPLES Nacional e 
vínculos trabalhistas 

Secretaria de Educação Superior - 
Ministério da Educação 

2011 PROUNI Quantidade de instituições de ensino superior 
participantes, quantidade de bolsas concedidas, 
quantidade de bolsas ativas 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente 

2011 Fundo da Infância e da 
Adolescência 

Histórico de doações ao Fundo da Infância e da 
Adolescência por meio da dedução do Imposto de 
Renda 

Fonte: apresentações no I e II Workshop Gastos Tributários da Receita Federal do Brasil (2009 e 2011). 

 

Nota-se, na maior parte dos casos, que há esforço para a divulgação de dados 

de desempenho setorial, como investimentos, importações, exportações, faturamento e 

quantidade de empregos, e que estes indicadores podem ou não ser resultado direto 

dos benefícios tributários administrados por estas unidades gestoras. Entretanto, não 
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há divulgação de resultados relacionados às políticas de concessão de benefícios 

tributários pelos órgãos gestores: poucos casos apresentaram dados de desempenho 

relacionados às políticas que concedem benefícios tributários, como quantidade de 

empresas que aderiram ao programa ou quantidade de beneficiários.  

Portanto, no caso da política de concessão de benefícios tributários, exceto por 

iniciativas isoladas, não existem avaliações de resultado. Avaliações deste tipo 

permitiriam evitar desperdícios e má alocação de recursos pela via dos benefícios 

tributários, pois evidenciariam quais benefícios valem a pena. Existem muitos 

benefícios não atribuídos a nenhuma unidade gestora, e as unidades gestoras de 

benefícios existentes ainda não apresentam avaliações sistemáticas de resultados. O 

controle ainda está numa etapa anterior, formal, de constante verificação de aspectos 

processuais e entre procedimentos e normas. 

 

2.5 – Conclusões parciais 

A política de concessão de benefícios tributários possui, como pudemos notar 

até este ponto da dissertação, várias características particulares: facilidade na 

aprovação, crescimento irrefreável, baixa visibilidade, difícil mensuração e avaliação, 

e difícil eliminação. Essas características, em conjunto com os problemas, pontos de 

veto e negociações do processo de policy making que incidem nos estágios posteriores 

à formulação dos benefícios tributários, aproximam a fase da implementação ao 

modelo consensual de democracia – em que a tomada de decisão depende da 

construção de consensos – e ditam o ritmo incremental como padrão de 

desenvolvimento desta fase. 

 A fase da implementação se desenvolve incrementalmente, por tentativas e 

erros, tanto pelas características intrínsecas à política de concessão de benefícios 

tributários, quanto pelos problemas e impasses que gradualmente vão encontrando 

soluções, mesmo não sendo as mais apropriadas. 

As facilidades da concessão de benefícios tributários findam no estágio da 

formulação, e existem várias dificuldades no estágio da implementação: (i) falta de 

transparência; (ii) ausência de unidades gestoras de renúncia; (iii) imprecisão da 

medição dos valores dos benefícios; (iv) subestimação dos valores apresentados nos 

demonstrativos elaborados pela Receita Federal; (v) inconsistências nos dados 

apresentados tanto pela Receita Federal quanto pelo Tribunal de Contas da União; (vi) 

não cumprimento das exigências do ordenamento jurídico. 
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As exigências constitucionais, orçamentárias e de responsabilidade fiscal ainda 

não são plenamente incorporadas à implementação dos benefícios tributários. Mesmo 

após mais de uma década desde a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 

das diversas condições para implementação de benefícios tributários referentes à 

discriminação, compensação e vigência, ainda estão sendo discutidas as interpretações 

deste ordenamento jurídico.  

A questão sobre a qual recaem as principais divergências da política nacional 

de concessão de benefícios tributários, divergências estas ainda não solucionadas, é 

quanto à forma de se fazer a compensação dos benefícios tributários. 

Por fim, vimos que em geral não são realizadas avaliações que mensurem os 

resultados dos benefícios tributários. A concessão de benefícios tributários tem sido 

alvo de várias ações de controle pelo Tribunal de Contas da União, mas o controle 

ainda é feito do ponto de vista formal, verificando aspectos processuais e a 

conformidade entre procedimentos e normas. Existem alguns dados de desempenho 

setoriais apresentados pelas unidades gestoras de renúncia, mas muitos benefícios 

ainda seguem sem gestor. 
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3 – REFORMA TRIBUTÁRIA E BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS 

 

 Até este ponto da dissertação, discuti o ciclo da política de concessão de 

benefícios tributários isoladamente. Neste capítulo, discutirei os benefícios tributários 

em panorama, relacionando minha análise com o tema mais abrangente da Reforma 

Tributária. 

Este capítulo pretende mostrar que a política de concessão de benefícios 

tributários tem apresentado características de path dependence, pois tem se tornado a 

opção mais viável de política governamental, na ausência de uma reforma tributária 

abrangente. 

Além disso, a criação e aumento exorbitante de políticas que utilizam os 

benefícios tributários, com finalidades diversas como desenvolvimento econômico, 

regional, ou social, ou ainda, sem justificativa aparente, tem complexificado ainda 

mais a legislação tributária do país, criando ainda mais um ponto de veto para a 

realização da reforma tributária. 

O referencial teórico deste capítulo é, portanto, a abordagem de path 

dependence, que se baseia na afirmação de que acontecimentos anteriores geram 

efeitos duráveis ao longo do tempo, mesmo que suas causas originais tenham 

desaparecido. Independente da razão pela qual se escolhe uma alternativa, essa 

escolha importa e terá efeitos duráveis ao longo do tempo. 

 Mesmo que exista um momento de grande oportunidade de mudança, e que 

outra alternativa seja superior a já instituída, à medida que a alternativa inicial vai se 

consolidando, os custos de reversão tornam-se muito altos. Paul Pierson (2004) 

postula que depois de implementada uma alternativa inicial, e com as mudanças 

incrementais que partem dessa alternativa ao longo do tempo, os custos de reversão 

para outra alternativa vão aumentando e tornando sua seleção impraticável.  

 Os custos de reversão da atual situação tributária são grandes, e a escolha dos 

governos em instituir cada vez mais benefícios tributários, tem afastado a opção tão 

desejada de uma Reforma Tributária abrangente, que resolva os problemas no atacado, 

e não no varejo. 

 Murilo de Oliveira Junqueira, em seu trabalho de mestrado concluído em 2011, 

denominado “O Nó Tributário: por que não se aprova uma reforma tributária no 

Brasil”, defende a tese de que as três tentativas de reforma tributária estudadas (uma 

proposta de reforma do governo Cardoso, e duas propostas de reforma do governo 
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Lula) falharam por conta das estratégias dos governos, e não por razões relacionadas 

às estruturas políticas ou federativas. 

 O autor usa uma metáfora que relaciona a Reforma Tributária à reforma de 

uma casa. Ele idealiza uma casa hipoteticamente cheia de problemas de fiação, de 

encanamento, de pintura, mofo, etc., e que necessita urgente de reforma. Mesmo com 

o orçamento apertado, todos na casa concordam com a necessidade da reforma. Mas 

reformar a casa inteira de uma vez não seria possível, pois a família não possui outro 

lugar onde morar. A partir daí surgem conflitos, pois cada membro da família acredita 

e defende sua prioridade, e o consenso se esgota na concordância em relação à 

necessidade de reforma. Os modelos arquitetônicos, de decoração, de infraestrutura, 

hidráulico, elétrico, também são vários, e pessoas ao redor da família e os membros da 

família possuem diferentes preferências sobre eles. 

 Portanto, o argumento se fundamenta na afirmação de que não se pode 

reformar toda casa de uma só vez, e sim aos poucos, provocando menos transtorno e 

atrapalhando menos a rotina da casa: 

“Apesar do que pode parecer, nessas situações o pior a fazer é reformar a casa toda. As 

reformas produzem muita sujeita e pioram a infraestrutura da casa. Antes de melhorar, a 

situação vai piorar. Não se pode deixar que um membro da família sofra demasiadamente. 

Uma grande reforma traria muito sofrimento para a família toda. Apesar da imensa ansiedade 

por uma grande reforma, a solução só virá se for reformado um cômodo de cada vez. Somente 

assim as atividades normais da casa poderão continuar.” (Junqueira, 2011: 11). 

 Os pensadores e articuladores das tentativas de reforma do sistema tributário 

não tiveram essa prudência, pois tentaram reformar “a casa inteira” ao mesmo tempo, 

o que culminou nas falhas destas tentativas.  

 Junqueira, em primeiro lugar, refuta os argumentos de três vertentes que 

tentam explicar as falhas das tentativas de reforma tributária no Brasil, quais sejam: 

(1) a tendência à paralisia decisória do sistema político, (2) o poder de veto dos 

governos estaduais e (3) o desinteresse ou falta de consenso interno do Executivo 

(Junqueira, 2011: 46). Ainda para corroborar seu argumento central, Junqueira 

compara as tentativas de reforma tributária com as bem sucedidas Reforma do 

Judiciário e Reforma Administrativa, que não apresentaram o problema da 

multidimensionalidade nem criaram clivagens impeditivas à sua realização. 

 Para ele, os insucessos se devem à estratégia dos governos, pois a grande 

insatisfação com a questão dos tributos no Brasil, e o consenso em relação à 

necessidade de uma reforma, “induzem o governo a propor reformas amplas, que 
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alteram muitos aspectos da intrincada estrutura tributária” (Junqueira, 2011: 13). 

  Segundo Junqueira, o problema real está relacionado à multidimensionalidade, 

ou seja, ao amplo leque de assuntos tratados concomitantemente nos projetos de 

reforma que geraram conflitos multidimensionais. As propostas de reforma tributária 

apresentam uma infinidade de dimensões, e nelas diferentes distribuições de ganhos e 

perdas, bônus e ônus para diferentes atores. 

Assim, a questão tributária pode apresentar diferentes clivagens em diferentes 

temas. Pode-se chegar a um consenso quanto à questão da alta carga tributária 

brasileira, mas se acrescentarmos a questão da centralização ou descentralização do 

sistema tributário, ou sobre a cumulatividade tributária, a distribuição das preferências 

vai se alterar, dificultando a mudança do status quo. Em outras palavras, isso significa 

dizer que diferentes dimensões produzem diferentes clivagens, e na medida em que 

mais dimensões são tratadas de uma só vez, mais clivagens se formam e mais difícil é 

chegar a um consenso. Cada tema ou questão adicional na proposta, que provoque 

uma clivagem interna à própria coalizão de apoio, vai dificultar o consenso e a 

aprovação da proposta. Assim, os atores preferem manter o status quo, pois não há 

uma zona de acordo entre as preferências quando as diversas questões são analisadas 

em conjunto. 

 O argumento que justifica o porquê das tentativas de reforma estudadas não 

darem certo pode ser resumido da seguinte forma (Junqueira, 2011: 13): 

 

Onipresença da insatisfação tributária → Reformas Amplas → 

Multidimensionalidade → Paralisia decisória 

 

 Segundo Junqueira, o nó tributário pode ser desfeito se o governo adotar outra 

estratégia política que consista em reformas graduais: 

 

Onipresença da insatisfação tributária + Consciência do problema da 

multidimensionalidade → Propostas incrementais → Reformas incrementais 

 

 Partindo da metáfora de Junqueira, considero que os benefícios tributários são 

exemplos de remendos na casa necessitada de reforma. São respostas momentâneas ao 

vazamento, ao varal que caiu, ou às goteiras da casa. Os benefícios tributários acabam 

mantendo a casa em pé por mais algum tempo, na falta de uma resolução definitiva. 
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Por outro lado complexificam ainda mais a situação da casa, ao mesmo tempo em que 

postergam a reforma da casa. 

 Não se tratam exatamente das reformas incrementais que desatariam o nó 

tributário, conforme sugerido por Junqueira, mas sim de ações incrementais que visam 

atender problemas ou demandas pontuais, particulares, e não do sistema tributário 

como um todo, e que acabam por apertar ainda mais o nó tributário. 

 Se por um lado os benefícios tributários são soluções no varejo, que ocorrem 

de forma ad hoc, resolvendo algumas distorções e imperfeições do sistema, eles 

acabam deixando o quadro geral da situação tributária ainda mais complexo, com 

altos custos de reversão. Portanto, esta política do tipo distributiva, proporciona, 

dentre outras coisas, soluções ad hoc para distorções do sistema tributário como um 

todo. E se por um lado a concessão de benefícios tributários envolve um alto grau de 

complexidade técnica, assim como as decisões acerca da Reforma Tributária, por 

outro lado, essas decisões são alvo de pouca visibilidade, diferente das decisões 

relativas à Reforma Tributária.  

 Assim, enquanto não se encontra uma solução concreta pra a questão fiscal no 

Brasil, enquanto não se aprova uma reforma tributária, as soluções distributivas vêm 

no varejo, na forma da concessão de benefícios tributários. Este tipo de política tende 

a ser acompanhado de grande mobilização política do empresariado e possui 

problemas no acompanhamento, implementação, e controle, além da ausência quase 

completa de avaliação, como vimos nos capítulos anteriores. 

 Dessa forma, um novo aspecto pode ser acrescentado à multidimensionalidade 

para explicar as falhas das tentativas de reforma, independente da insatisfação 

tributária generalizada: a dependência de trajetória dos benefícios tributários, que vão 

se consolidando enquanto alternativa viável na ausência da reforma tributária.  

A associação entre path dependence e benefícios tributários não é inédita.  

Pierson e Post (2005) consideram, para o caso norte-americano, que a durabilidade 

dos benefícios tributários possui características de path dependence.  

No artigo “How a law stays a law: The durability of U.S. Tax breaks, 1967-

2003”, em que os autores tratam da questão da sustentabilidade das políticas públicas, 

ou, mais especificamente, da durabilidade dos gastos tributários, eles utilizaram como 

variável dependente de suas análises 223 gastos tributários registrados pelo Joint 

Committe on Taxation do Congresso norte-americano que estavam em vigor entre 

1967 a 2003, com datas de criação e revogação para todos os dispositivos. Uma 
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segunda versão do banco de dados reuniu 118 gastos tributários que entraram em 

vigor a partir de 1967. 

Estes autores chegaram à conclusão que dois fatores importam para a 

manutenção ou variação da durabilidade dos benefícios tributários: o primeiro é a 

longevidade dos benefícios – quanto mais longevos, menores as chances de 

revogação; e o segundo é o grau de concentração dos benefícios – quanto mais 

concentrado, maior a durabilidade. 

 Os gastos tributários que estiveram vigentes por mais tempo, são mais difíceis 

de eliminar. Por sua vez, os incentivos destinados a grupos mais restritos tendem a ser 

menos revogados, o que é consistente com a teoria olsoniana de que grupos menos 

numerosos são mais organizados para a defesa de seus interesses (Post e Pierson, 

2005: 18). 

No Brasil, a associação entre path dependence e benefícios tributários foi 

inicialmente explorada na dissertação de mestrado de Marcelo Sobreiro Maciel 

(2009). O autor tem como argumento central a dependência de trajetória nos 

incentivos fiscais, que são de difícil reversão e fazem com que os empresários atuem 

de forma fragmentada, dificultando a possibilidade de uma reforma tributária. Os 

fatores determinantes para o insucesso da reforma tributária estão relacionados com a 

evolução histórica de cinco subtipos de incentivo fiscal, quais sejam: (i) 

desenvolvimento regional; (ii) guerra fiscal do ICMS; (iii) exportações; (iv) regimes 

de tributação simplificada e (v) desenvolvimento econômico. 

Em sua dissertação, este autor pontua que a adoção de incentivos fiscais é uma 

prática que tem se institucionalizado no Brasil especialmente desde a década de 60, e 

além de ser de difícil reversão, gera a atuação fragmentada do empresariado, o que 

dificulta a possibilidade de uma reforma tributária. 

Assim como Junqueira, Maciel também refuta os argumentos da tendência à 

paralisia decisória do sistema político e do impasse federativo, como impeditivos para 

a realização da reforma tributária. 

Quanto aos fatores que determinam o insucesso da reforma, o primeiro diz 

respeito aos benefícios tributários com o intuito de desenvolvimento regional, que são 

aqueles geridos pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), pela 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), e pela Superintendência 

de Desenvolvimento da Amazônia (Sudan). Neste ponto o autor aponta para os 

benefícios tributários como principal instrumento da política de desenvolvimento 
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regional, para a força parlamentar das regiões Norte e Nordeste, e para o “alto nível de 

concentração econômica da estrutura empresarial na ZFM” (2009: 64), que favorece a 

capacidade de organização dos interesses para a conservação dos benefícios. 

O segundo fator é a guerra fiscal gerada pelos incentivos relativos ao Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de competência dos Estados. Todas as 

propostas de reforma tributária visam o combate à guerra fiscal. Porém, de acordo 

com a argumentação do autor, existem aspectos institucionais que favorecem a 

continuidade da guerra fiscal, e ela dificulta a união e a ação coletiva do empresariado 

no sentido de viabilizar a reforma tributária. 

O terceiro fator são os benefícios referentes à atividade de exportação. O autor 

não pondera essa característica, mas os benefícios tributários para exportação, mesmo 

sendo amplos e importantes, não estão presentes nas definições de gastos tributários 

utilizadas pela Receita Federal. De acordo com Mancuso, Gonçalves e Mencarini 

(2010: 231), com exceção dos demonstrativos elaborados para os anos de 1995 e 

1996, os demais demonstrativos elaborados pela Receita Federal omitem os benefícios 

conferidos aos exportadores. Para Maciel, “desde 1995, o objetivo de desonerar as 

exportações esteve sempre associado à reforma tributária” (2009: 76). O autor aponta 

para maior mobilização do empresariado por desonerações às exportações a partir da 

década de 1960, certa retração nos anos 1980, e retomada a partir de 1990, e para o 

fato de que ao longo dos anos a política tributária com vistas ao incentivo às 

exportações foi se tornando prioridade estatal, sendo objeto de grande mobilização do 

empresariado beneficiado. 

O último fator seriam os benefícios concedidos com intuito de favorecer o 

desenvolvimento econômico, ou, mais especificamente, os benefícios relacionados à 

política industrial. Desde 1960, com a política tributária à disposição da substituição 

de importações, foram criados diversos benefícios tributários destinados à indústria. 

Mesmo que na década de 1980 tenha se instaurado um “período de transição” na 

orientação da política industrial, houve a continuidade da utilização dos incentivos 

fiscais para o desenvolvimento econômico. 

Por fim, fica claro que o autor assinala o papel central dos incentivos fiscais 

tanto na evolução histórica da estrutura tributária brasileira quanto para explicar a 

fragmentação do empresariado e o insucesso da reforma tributária. 

Como se nota, o autor apresenta a tese da dependência de trajetória dos 

incentivos fiscais, pontuando que a política tributária brasileira condiciona o 
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comportamento do empresariado, que acaba por atuar de forma fragmentada. 

Assim como Maciel, acredito que os benefícios tributários são fundamentais na 

explicação das falhas de tentativas de reforma tributária. Mas não apenas pela 

fragmentação política do empresariado que atua no processo de formulação dos 

benefícios tributários. Outras características deste tipo de política, como a própria 

opção dos governos em resolver os problemas tributários no varejo, ou adotar os 

benefícios tributários como núcleo de políticas de diversas naturezas, têm contribuído 

para a dependência de trajetória dos benefícios tributários e tornado a alternativa da 

reforma mais distante. 

Esta é, inclusive, a visão compartilhada por alguns parlamentares no momento 

da formulação das medidas que instituíram benefícios tributários referentes às 

contribuições sociais: 

“Estamos buscando no País um modelo tributário a prestações, e a cada passo dessa caminhada 

transformamos esse modelo numa verdadeira colcha de retalhos”. (Senador Alvaro Dias, 

PSDB – PR. Tramitação da Lei nº 10.865 de 2004. Diário do Senado Federal, 29 de abril de 

2004). 

 

“A nossa legislação tributária se mantém colcha de retalhos, alterando, na medida da 

necessidade do Governo, um tributo aqui, outro ali, elevando uma alíquota aqui, reduzindo 

outra acolá. (...) Diante disso, não há como não aprovar uma medida provisória que desonere o 

contribuinte aqui ou ali. Mas não podemos apresentar isso como solução. Temos de combater 

esse modelo que se vai consolidando como prática permanente no Congresso Nacional”. 

(Senador Alvaro Dias, PSDB – PR. Tramitação da Lei nº 11.051 de 2004. Diário do Senado 

Federal, 22 de dezembro de 2004). 

 

“O Sistema Tributário Brasileiro é anárquico e caótico, um verdadeiro manicômio tributário. E 

quem ganha com tal sistema? Sonegadores, monopólios, oligopólios, cartéis e empresas com 

incentivos fiscais. (...) Pergunto: incentivo fiscal pontual resolve a economia? Não resolve. (...) 

A minha proposta é que consertemos tudo”. (Deputado Luiz Carlos Hauly, PSDB-PR. 

Tramitação da Lei Lei nº 11.484 de 2007. Diário da Câmara dos Deputados, 19 de abril de 

2007). 

 

“Em segundo lugar, quero falar sobre a miscelânea que foi a inclusão de mais de 10 novos 

itens nessa medida provisória, transformando-a numa minicolcha de retalhos que trata de 

diversos assuntos de uma forma pontual, no varejo, em lugar de optarmos por uma verdadeira 

reforma tributária que, de uma forma equânime e equilibrada, mudasse a carga tributária, 

diminuísse esse peso sobre o setor privado, que aumenta a cada dia”. (Deputado Antonio 

Carlos Mendes Thame, PSDB-SP. Tramitação da Lei 11.488 de 2007. Diário da Câmara dos 
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Deputados, 26 de abril de 2007). 

 

 “Não porque para esse setor a ajuda, o estímulo à produção agrícola, com a isenção de 

maquinário para determinadas produções especificadas, seja – absolutamente! – injusto, mas 

porque nós de novo estaríamos operando em um certo varejo. Já que não avançamos numa 

reforma tributária progressiva, distributiva, justa, ficamos aqui e ali querendo colocar algum 

adendo e, como disse o Deputado Dr. Ubiali, isentando de PIS e COFINS, que são saudáveis 

dentro da nossa carga tributária, do ponto de vista da população que mais precisa, um setor que 

tem dificuldades, mas seguramente não é o setor mais empobrecido e com mais dificuldades 

deste País. Aliás, é muito bem e poderosamente representado aqui na Câmara o setor ruralista” 

(Deputado Chico Alencar, PSOL-RJ. Tramitação da Lei nº 12.096 de 2009. Diário da Câmara 

dos Deputados, 10 de setembro de 2009). 

O aumento crescente da concessão de benefícios tributários faz com que o 

empresariado fique preso em uma solução que é subótima, ou seja, faz com que ele 

busque atuar de forma individualizada para conquista de benefícios tributários no 

varejo. Mas além da fragmentação do empresariado, acredito que as próprias 

características da política de concessão de benefícios tributários são fatores 

fundamentais, já que a política é do tipo distributiva, de pouca visibilidade, menos 

sujeita aos mecanismos de controle, e não recebe a mesma atenção que os gastos 

diretos do governo. Esta é uma alternativa viável e de disponibilidade mais imediata 

que os gastos diretos, tornando-se uma opção atraente não apenas para o empresariado 

que busca benefícios de forma fragmentada, mas como ação política de governo, que 

encontra neste mecanismo uma maneira de exercer suas ações com mais liberdade.  

Os custos de uma reforma tributária já são altos devido ao problema da 

multisetorialidade, conforme apontado por Junqueira (2011). Os custos de reversão da 

política de concessão de benefícios também são muito elevados, devido ao seu 

desenvolvimento e adoção sistemática como alternativa de ação governamental, 

especialmente após a promulgação da atual Constituição. Assim, os incentivos para 

mudança do status quo são poucos. 

Em suma, partindo da tese de Junqueira (2011), temos: 

Onipresença da insatisfação tributária → falha nas tentativas de implementar a alternativa 

abrangente, pelo problema da multidimensionalidade → crescente e constante utilização da 

alternativa pontual → aumento dos custos de reversão da alternativa pontual → 

afastamento da alternativa abrangente. 

 Há unanimidade em relação à necessidade de implementação de uma reforma 

tributária no Brasil, ou de uma solução no atacado. A implementação desta solução 
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tem falhado devido ao problema da multidimensionalidade. A concessão de benefícios 

tributários tem sido, na ausência da reforma tributária, a alternativa mais viável tanto 

para o empresariado, que busca sua parcela de benefícios distributivos, quanto para o 

governo, que pode atuar com discrição, mesmo que de forma pontual, no varejo. Mas 

o intento de resolver os problemas dessa forma, na ausência de reforma tributária 

abrangente, tem complexificado a legislação tributária, tornado o sistema tributário 

ainda mais regressivo e desigual, e aumentado os custos de reversão da atual dinâmica 

do sistema tributário, ou seja, o crescente e constante uso da alternativa subótima de 

resolução para o problema da insatisfação tributária generalizada, já institucionalizada 

como alternativa viável de ação governamental, possui altos custos de reversão e tem 

afastado a possibilidade de uma reforma tributária sistêmica e abrangente.  

A abordagem de path dependence postula que uma vez tomada e 

implementada uma decisão, independente do motivo que induziu a tomada de decisão, 

a escolha por esta alternativa importa, e ela desenvolverá uma trajetória que se tornará 

mais difícil de reverter ao longo do tempo, após cada decisão incremental posterior à 

inicial. Independente da alternativa da reforma tributária ser considerada a melhor 

alternativa para a situação tributária do país, e mesmo havendo consenso geral neste 

tema, a concessão de benefícios já é prática institucionalizada como alternativa 

política e sua utilização é crescente, o que torna altíssimo o custo de mudar a lógica da 

dinâmica atual. 

Além de diversos outros fatores que podem impedir a realização da reforma 

tributária devido ao seu caráter multidimensional, apenas a dimensão dos benefícios 

tributários já é condição suficiente para se criar diversas clivagens e dificultar a 

reforma tributária. Não estou dizendo que a realização de uma reforma tributária 

ampla eliminaria a concessão de benefícios tributários, mas que os benefícios são uma 

alternativa viável na ausência de uma reforma tributária, pois resolvem problemas 

pontuais e são de fácil adoção em comparação com a realização da reforma tributária. 
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4 - CONCLUSÃO 

 

O primeiro capítulo desta dissertação apresentou as características do estágio 

da formulação da política nacional de concessão de benefícios tributários, por meio do 

estudo de quarenta leis que concederam benefícios referentes às contribuições sociais 

no período de 2003 a 2010. 

Neste capítulo, vimos que a política de concessão de benefícios tributários é 

distributiva (Lowi, 1964) ou de clientela (Wilson e Dilulio Jr., 1980); que a 

concentração dos benefícios em segmentos específicos tende a tornar o conjunto de 

beneficiários em grupos privilegiados e que a distribuição do ônus da política para os 

contribuintes em geral tende a tornar o conjunto da sociedade em um grupo latente 

(Olson 1999 [1964]). 

Na fase da formulação da política nacional de concessão de benefícios 

tributários, não existem dificuldades para a imposição da agenda do governo. A 

concessão destes benefícios é na verdade um mecanismo discricionário à disposição 

do governo, que frequentemente apresenta medidas provisórias ao Congresso 

Nacional instituindo benefícios tributários. 

Neste estágio da política, os requisitos constitucionais, orçamentários e de 

responsabilidade fiscal para criação e implementação dos benefícios tributários nem 

sempre são levados em conta, o que acarreta problemas para os estágios posteriores. 

Outro aspecto importante deste estágio é que ele é aberto à participação de 

interesses organizados quando as proposições são debatidas pelo Poder Legislativo, e 

que esta participação, relatada por parlamentares, é frequentemente informal. 

Ainda no primeiro capítulo, mostrei que além da atuação do empresariado 

durante a tramitação das proposições no Legislativo, os setores favorecidos com 

benefícios tributários coincidem com os setores financiadores da campanha do 

candidato vencedor das eleições para presidente, sejam estas contribuições anteriores 

ou posteriores às concessões. 

Mesmo não sendo suficientes para comprovar inequivocamente a influência 

dos grupos de interesse no caso da política nacional de concessão de benefícios 

tributários, apresentei convergências importantes entre os resultados da política e as 

duas formas de mobilização do empresariado: atuação junto ao Poder Legislativo e 

realização de contribuições para campanhas. 
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O segundo capítulo desta dissertação apresentou problemas relacionados à fase 

da implementação, ao controle e à avaliação da política nacional de concessão de 

benefícios tributários. 

Vimos neste capítulo que as características da política de concessão de 

benefícios tributários, em conjunto com obstáculos do processo de policy making que 

incidem nos estágios posteriores à formulação dos benefícios tributários, aproximam a 

fase da implementação ao modelo consensual de democracia (Lijphart, 2008 [1999]) e 

ditam o ritmo incremental como padrão de desenvolvimento desta fase.  

Desta forma, o modus operandi da política no estágio da implementação é o 

incrementalismo (Lindblom, 1959), que se nota na identificação e resolução gradual 

de problemas e impasses. Os problemas desta fase, como vimos, são diversos, desde 

as dificuldades operacionais até aquelas relacionadas com as exigências e 

interpretações do ordenamento jurídico. 

As exigências constitucionais, orçamentárias e de responsabilidade fiscal, 

referentes à discriminação, compensação e vigência dos benefícios tributários ainda 

não são plenamente incorporadas à implementação dos benefícios, e geram diferentes 

tipos de interpretação e desacordos. Neste sentido, a questão sobre a qual recaem as 

maiores divergências no estágio da implementação, diz respeito à forma de se 

compensar os benefícios tributários, conflito para o qual ainda não há resolução 

definitiva. 

Neste capítulo notamos também que são muito incipientes as iniciativas de 

avaliação de resultados dos benefícios tributários. Existem diversas ações realizadas 

pelo Tribunal de Contas da União para o controle e acompanhamento dos benefícios 

tributários, mas este controle ainda é feito de um ponto de vista formal, verificando 

aspectos processuais e a conformidade entre procedimentos e normas. As unidades 

gestoras de renúncia, por sua vez, não divulgam avaliações de resultado dos benefícios 

tributários. Apesar de apresentarem alguns dados de desempenho de setores 

empresariais beneficiados, nem sempre estes dados estão relacionados aos benefícios 

instituídos. Além disso, existem diversos benefícios que não possuem unidades 

gestoras, sobre as quais deveriam recair as atribuições de acompanhamento e 

avaliação. 

Os dois primeiros capítulos mostraram que os benefícios tributários são 

instrumentos a disposição do governo que dão “margem de manobra” para que as 

decisões de políticas sejam tomadas de forma mais ágil do que seriam caso fossem 
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feitas através de gastos diretos. Mas estas facilidades findam com o produto da fase de 

formulação, na forma de concessão do benefício. Uma vez instituídos os benefícios, 

os estágios posteriores se desenvolvem de maneira mais complexa. 

Essa pesquisa, portanto, corrobora a proposição de que o sistema político 

brasileiro é majoritário na fase da formulação das políticas, mas não na fase da 

implementação. Taylor (2008: 848) postula que essa hipótese deve ser testada por 

pesquisadores:  

“merece ser testada a hipótese de que o sistema político brasileiro é majoritário na definição 

das políticas públicas e consensual em sua implementação, sendo esse último determinado em 

boa medida pela ação do Judiciário como ponto de veto. Isto é, o Judiciário parece oferecer um 

locus significativo – amplamente conhecido pelos atores políticos – para contestar as políticas 

públicas mesmo após sua aprovação por amplas maiorias legislativas”. 

Uma corrente da ciência política brasileira, com base nos trabalhos empíricos 

de Figueiredo e Limongi (1999), tem observado que o processo decisório das políticas 

públicas no Brasil é marcado por instituições políticas que facilitam a 

governabilidade. Porém, findo o estágio da formulação e incluído o papel do Poder 

Judiciário, das burocracias estatais, e das relações intergovernamentais, as políticas 

tendem a ser consensuais (Taylor, 2007: 234). 

Nesta dissertação destaquei menos o papel do Judiciário, e mais especialmente 

o papel das burocracias e dos órgãos de controle no deslocamento da dimensão 

majoritária para a consensual na fase da implementação da política nacional de 

concessão de benefícios tributários. 

Não existem grandes dificuldades no processo de formulação da concessão de 

benefícios tributários. Os maiores entraves e lacunas se encontram na implementação, 

no acompanhamento, e na falta de avaliações que determinem os resultados dos 

benefícios para delinear o escopo de políticas futuras e evitar a má alocação e o 

desperdício de recursos. 

Por fim, o último capítulo discute os benefícios tributários e sua relação com a 

reforma tributária. Este capítulo mostrou que os benefícios tributários apresentam 

características de path dependence (Pierson (2004), e que são resoluções no varejo, na 

ausência de uma reforma tributária abrangente de impactos sistêmicos. A aprovação 

da reforma é dificultada pelo problema da multidimensionalidade (Junqueira, 2011), e 

os benefícios tributários, além de fragmentar a atuação do empresariado, são adotados 

como opção viável de ação governamental na ausência da reforma tributária.  
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Assim, os benefícios tributários atam ainda mais o nó tributário, e acabam 

afastando a alternativa da desejada reforma tributária, pois a resolução pontual de 

problemas pela via dos benefícios tributários, mesmo não sendo a melhor das 

alternativas, já é prática institucionalizada, apresenta altos custos de reversão, e torna 

o sistema tributário brasileiro ainda mais complexo. 
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