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Resumo 

 

Esta tese tem por objetivo questionar, por meio do Direito Financeiro, as consequências 

jurídicas de observar a atividade financeira do Estado a partir do objetivo constitucional de 

redução de desigualdades. Para tanto, inicialmente são abordadas algumas objeções sobre o 

tema das desigualdades – fixando que reduzir desigualdades é possível e depende de escolhas 

políticas; que as desigualdades no Brasil continuam apresentando índices muito altos e 

estáveis; que a redução dessas desigualdades é um imperativo econômico, político e social; 

que a atividade financeira do Estado pode e deve servir, como outros meios, para promover 

esta redução de desigualdades. Na sequência, buscam-se dados de realidade sobre o papel 

desconcentrador dos instrumentos financeiros do Estado brasileiro: no âmbito da receita 

pública, do federalismo fiscal e do endividamento público; encontram-se instrumentos que 

atuam em sentido desconcentrador, instrumentos que não participam deste objetivo e 

instrumentos que, indireta ou diretamente, atuam no sentido inverso, promovendo mais 

desigualdade – o objetivo constitucional, quando buscado na atividade financeira do Estado, 

revela diversas frustrações. Com essas considerações, pondo a redução de desigualdades 

como protagonista, a tese visa identificar, selecionar e analisar os temas jurídicos surgidos, 

para isso dividindo-os em quatro categorias: tomando o direito (i) como objetivo, (ii) como 

ferramenta, (iii) como arranjo institucional e (iv) como vocalizador de demandas. 

Analisando o tema no interior dessas categorias, conclui-se que, ao lançar ao centro das 

preocupações jurídico-financeiras o objetivo constitucional de redução de desigualdades, 

encontramos novos debates a propor, além de ganho jurídico-argumentativo em outros 

debates já conhecidos. 

 

Palavras-chave: Direito Financeiro, atividade financeira, instrumentos financeiros, 

desigualdades, concentração, regressividade, progressividade, redistribuição, objetivo 

constitucional, tributação, federalismo, endividamento público. 

 

  



 

 

 



 

 

Abstract 

This thesis aims to question, through Public Finance Law, the legal consequences of 

observing States’s financial activity using the constitutional objective of reducing 

inequalities. Therefore, we approach initially some objections against the issue of 

inequalities – fixing that inequality reduction is possible and depends on political choices; 

that inequalities in Brazil continue to present levels extremely high and stable; that reducing 

these inequalities is necessary from the economic, political and social stands; that the State’s 

financial activity can and must serve, as other means do, to promote the reduction of 

inequalities. In sequence, we search for reality data about the progressive role of the 

Brazilian States’s financial instruments: within public revenue, fiscal federalism and public 

indebtedness; we find instruments that act in a progressive way, instruments that do not 

participate to achieve the objective and instruments that, directly or indirectly, act in the 

reverse way, promoting more inequality – the constitutional objective, when searched in the 

State’s financial activity, reveals various frustrations. From these considerations, taking the 

reduction of inequalities in a leading role, this thesis aims to identify, select and analyze 

legal issues emerged, dividing them into four categories: taking Law (i) as objective, (ii) as 

tool, (iii) as institutional arrangement and (iv) as demand vocalizer. Analyzing issues within 

these categories, we can conclude that, when putting the constitutional objective of 

inequality reduction in the center of legal-financial concerns, we find new debates to 

propose, besides legal-argumentative gain in other debates already in place. 

 

Key words: Public Finance Law, financial activity, financial instruments, inequalities, 

concentration, regressivity, progressivity, redistribution, constitutional objective, taxation, 

federalism, public indebtedness. 

  



 

 

  



 

 

Résumé 

Cette thèse vise à interroger, par le biais du droit financier, les conséquences juridiques de 

l'observation de l'activité financière de l'État à partir de l'objectif constitutionnel de réduction 

des inégalités. Pour ce faire, des objections sont d'abord soulevées sur la question des 

inégalités - affirmant que la réduction des inégalités est possible et dépend des choix 

politiques; que les différentes mesures d’inégalité au Brésil continuent de montrer des taux 

très élevés et stables; que réduire ces inégalités est un impératif économique, politique et 

social; que l'activité financière de l'Etat peut et doit servir, comme d'autres moyens, à 

promouvoir cette réduction des inégalités. Dans l'ordre, nous recherchons des données issues 

de la réalité sur le rôle déconcentrant des instruments financiers de l'État brésilien dans le 

domaine des recettes publiques, du fédéralisme fiscal et de la dette publique. Il y a des 

instruments qui agissent dans un sens déconcentré, des instruments qui ne participent pas à 

cet objectif et des instruments qui agissent indirectement ou directement dans la direction 

opposée, favorisant plus d'inégalité. L'objectif constitutionnel, lorsqu'il est recherché dans 

l'activité financière de l'Etat, révèle plusieurs frustrations. Avec ces considérations, en 

mettant en avant la réduction des inégalités comme protagoniste, la thèse vise à identifier, 

sélectionner et analyser les problèmes juridiques qui se sont posés en les divisant en quatre 

catégories : prendre le droit comme (i) un objectif, (ii) un outil, (iii) un arrangement 

institutionnel et (iv) un vocalisateur des demandes. Analysant le thème au sein de ces 

catégories, on conclut qu'en plaçant l'objectif constitutionnel de réduction des inégalités au 

centre des préoccupations juridiques et financières, on trouve de nouveaux débats àproposer 

ainsi que des avancées juridiques et argumentatives dans d'autres débats déjà connus. 

 

Mots-clés: Droit financier, activité financière, instruments financiers, inégalités, 

concentration, régressivité, progressivité, redistribution, objectif constitutionnel, fiscalité, 

fédéralisme, endettement public.. 
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INTRODUÇÃO 

O dinheiro fala. Isso é verdade nas relações privadas e é verdade, também, na 

atividade financeira do Estado. O comportamento financeiro do Estado denuncia suas 

intenções, revela seus propósitos1. Daí que uma das formas de observar se o Estado cumpre 

o que promete ou efetivamente se engaja nas suas declarações de princípios e diretrizes é 

analisando sua atividade financeira2. 

Um caso recente ajuda a perceber do que falamos: a Lei Orçamentária Anual de 2016 

previu cortes profundos no Orçamento da Justiça do Trabalho. O Relator do Projeto de Lei 

(PLN nº 07/2015-CN), em seu Parecer Final, fez diversas considerações sobre direitos 

materiais e processuais trabalhistas que entende exagerados3. O caso é lembrado nesta 

                                                 

1  “O direito financeiro é uma das áreas do conhecimento humano mais adequada para os estudos acerca da 

república, pois é nela que o Estado estrutura e o governo efetua a arrecadação e realiza a despesa pública, 

operações que permitirão constatar como se realiza a atuação governamental”. SCAFF, Fernando Facury. 

Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república e direitos fundamentais. Tese 

(Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito Financeiro). Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 101. 

2  “Amid the clashing of divergent interests and the endeavor of each social class to roll off the burden of 

taxation on some other class, we discern the slow and laborious growth of standards of justice in taxation, 

and the attempt on the part of the community as a whole to realize this justice. The history of finance, in 

other words, shows the evolution of the principle of faculty or ability to pay —the principle that each 

individual should be held to help the state in proportion to his ability to help himself”. SELIGMAN, Edwin 

R. A. The income tax: a study of the history, theory, and practice of income taxation at home and abroad. 

New York : The Macmillan Company, 1911. p. 04. 

3  Criticou as regras atuais porque “estimulam a judicialização dos conflitos trabalhistas”, “são extremamente 

condescendentes com o trabalhador”, “as causas são apresentadas com valores completamente 

desproporcionais”, a possibilidade de reapresentação da demanda seria viciosa (“prazo de dois anos é 

excessivo , uma vez que estimula o ex-empregado, que já havia recebido sua rescisão , a buscar ganhos 

adicionais diante de dificuldades financeiras”) e seria necessário “estabelecer que o acordo no sindicato 

tem que valer como quitação”. O documento, datado de 13 de dezembro de 2015 e disponível no sítio da 

Câmara dos Deputados, é firmado pelo Relator-Geral do PLOA/2016, Deputado Federal Ricardo Barros 

(PP/PR). Tendo sido a Lei aprovada com estas considerações (Lei n. 13.255/2016), foi objeto de Ação 

Direta de Inconstitucionalidade no STF (ADIN n. 5468), que veio a ser relatada pelo Min. Luiz Fux; o 

argumento central da ação era de desvio de finalidade. Por maioria, o Plenário do STF manteve a validade 

da norma, em especial deferência à autonomia do Poder Legislativo; coonsiderou, dentre outras razões, que 

“O relatório da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) do Congresso 

Nacional, mercê de ostentar confessadamente, motivação ideologicamente enviesada, não vincula, per si, 

a apreciação pelas Casas Legislativas do Parlamento Federal (...) O desvio de finalidade tem como 

referência conceitual a ideia de deturpação do dever-poder atribuído a determinado agente público que, 

embora atue aparentemente dentro dos limites de sua atribuição institucional, mobiliza a sua atuação à 

finalidade não imposta, ou não desejada pela ordem jurídica, ou pelo interesse público. 9) O abuso 

parlamentar não se configura, sob o ângulo da principiologia dos subprincípios da proporcionalidade 

(necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito), quando imposta a redução do orçamento 

público destinado a órgãos e programas orçamentários, em decorrência de de crise econômica e fiscal” 

(ADI 5468, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30 jun. 2016). 
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ocasião porque representa parcela daquilo que motiva esta pesquisa: o uso da via financeira 

para sufocamento oblíquo de direitos sociais. E diz-se oblíquo porque ao Deputado Federal 

Relator do PLOA/2016 é dado redigir projetos e levar a plenário discussões a respeito das 

regras materiais e processuais que critica; mas ao deixar de pôr o tema em discussão, em vez 

disso se usando da via financeira para atingir o mesmo resultado, burla as instituições 

existentes, promove um bypass da deliberação democrática ordinária. 

Com esta postura em mente, selecionamos um dos objetivos fundamentais da 

Constituição Federal de 1988 – o de redução de desigualdades sociais (art. 3º, III) – para 

perquirir se a atividade financeira tem se engajado na sua busca. 

A eleição deste objetivo constitucional em específico parece natural. Como teremos 

a oportunidade de apontar, o tema é dos mais controvertidos atualmente. O Brasil é, 

seguidamente, detentor de alguns dos piores níveis mundiais de desigualdades – o que nos 

traz a oportunidade de analisar o tema por dentro. E estas desigualdades causam diversos 

prejuízos ao regular funcionamento do Estado e da sociedade, representando um verdadeiro 

e legítimo objeto de preocupação e estudo acadêmico. 

Fixada essa ideia, a primeira tarefa a desempenhar é de buscar um diagnóstico sobre 

o cruzamento dos instrumentos da atividade financeira do Estado com o propósito, 

constitucionalmente delineado, de reduzir desigualdades. Mas não é este, ainda, o propósito 

da tese. O diagnóstico, para estes propósitos, é apenas um degrau. 

Quer-se, isto sim, a partir dele, encontrar e desenvolver as polêmicas jurídicas que 

se fazem presentes quando os temas de Direito Financeiro são invadidos pela condição, 

enquanto protagonista, do objetivo de reduzir desigualdades. A ideia é que aquele objetivo, 

frequentemente negligenciado no campo financeiro, traz diversas repercussões ao Direito. É 

na exploração dessas repercussões que a tese pretende avançar: lançando foco sobre os meios 

hodiernos da atividade financeira do Estado que (i) sejam voltados ao mencionado objetivo, 

(ii) sejam contrários ao objetivo, (iii) contenham o objetivo em maior ou menor grau, (iv) 

sejam indiferentes ao objetivo4. E, a partir deste levantamento, passar a criticar juridicamente 

                                                 

4  Comparato ensina: “o juízo de validade de uma política – seja ela empresarial ou governamental – não se 

confunde nunca com o juízo de validade das normas e dos atos que a compõem. Uma lei, editada no quadro 

de determinada política pública, por exemplo, pode ser inconstitucional, sem que esta última o seja. 

Inversamente, determinada política governamental, em razão de sua finalidade, pode ser julgada 
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estes instrumentos, sua estrutura institucional, seu relacionamento com diversos valores 

jurídicos circundantes, a partir do reflexo no objetivo em comento. 

A pretensão é de apresentar uma ferramenta de análise: observar os debates jurídicos 

pela lente do objetivo constitucional de redução de desigualdades, encontrando novas formas 

de pensar o direito fiscal. Este é o espaço que se busca ocupar no plano jurídico5. Afinal, 

“embora a desigualdade dos países da América Latina seja um fato amplamente conhecido, 

as políticas públicas, e especialmente as fiscais, não se tem orientado a este objetivo com a 

força requerida”6. 

Cabe apontar, então, desde o princípio, algumas limitações que serão observadas.  

A primeira delas diz respeito ao escopo da atividade financeira analisada. É que, com 

Fernando Facury Scaff, o Direito Financeiro pode ser dividido em 06 (seis) subáreas de 

estudo: é o ramo destinado a estudar como o Estado (i) arrecada (receita pública), (ii) reparte 

(federalismo fiscal), (iii) gasta (despesa pública) e (iv) se endivida (crédito público), e como 

tudo isso (v) é organizado (orçamentos públicos) e (vi) fiscalizado (fiscalização financeiro-

                                                 

incompatível com os objetivos constitucionais que vinculam a ação do Estado, sem que nenhum dos atos 

administrativos praticados, ou nenhuma das normas que a regem, sejam, em si mesmos, inconstitucionais”. 

COMPARATO, Fabio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. p. 45. 

5   “As estruturas da desigualdade podem ser, se não modificadas, bastante perturbadas na sua inércia 

conservadora, mediante processos jurídico-institucionais bem articulados”. BUCCI, Maria Paula Dallari. 

Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. p. 30. 

6   HANNI, Michael; MARTNER, Ricardo; PODESTÁ, Andrea. El potencial redistributivo de la fiscalidad 

en América Latina. Revista CEPAL, n. 116, ago./2015. p. 08. Nas suas conclusões, colocam: “En América 

Latina, la política fiscal juega aún un papel limitado a la hora de mejorar la distribución del ingresso 

disponible. Si bien los países de la región parten de niveles de desigualdad de los ingresos de mercado solo 

levemente superiores a los de la ocde, la política fiscal en estos últimos cumple un papel significativo en la 

reducción de la desigualdad, ya que el coeficiente de Gini baja un 36% luego de las transferencias e 

impuestos directos, en comparación con solo un 6% en los países latino-americanos (...) La evaluación del 

efecto redistributivo de estas potenciales reformas comprueba la importancia de promover acciones que 

combatan la evasión y elusión fiscal (en especial del impuesto sobre la renta personal); de otorgar a las 

rentas de capital un tratamiento similar al aplicado a las rentas provenientes del trabajo; de reducir los 

tratamientos preferenciales y rebajar el nivel de ingreso a partir del cual se aplican las tasas máximas en 

concordancia con los rangos estabelecidos en otras regiones. (...) En conclusión, los resultados de este 

estudio sugieren que uno de los grandes desafíos que sigue enfrentando la región es mejorar el poder 

redistributivo de la política fiscal, tanto en lo que se refiere a los impuestos como a los gastos, a objeto de 

promover una mayor igualdad en la distribución del ingreso disponible y una mayor reducción de los 

niveles de pobreza (...) Por supuesto, y como lo ha enfatizado la cepal en su trilogía de la igualdad, es 

menester desplegar múltiples iniciativas para el cambio estructural con igualdad. Pero, sin duda, las 

políticas fiscales redistributivas han de contribuir en el futuro a cambiar este estigma regional” – p. 25. 
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orçamentária)7 – tudo visando a persecução dos objetivos constitucionais. Assim, seria 

inviável, nesta ocasião, perquirir o cumprimento do objetivo constitucional no interior de 

cada uma destas categorias, especialmente considerando a vastidão de itens de despesa 

pública.  

Sendo assim, focam-se em três itens da atividade financeira para neles promover esta 

análise: (i) a receita pública, (ii) o federalismo fiscal e (iii) a dívida pública. É no interior 

destes itens que serão selecionados instrumentos, visando compreender se têm sido 

orientados para reduzir desigualdades ou não. 

A segunda limitação que deve ser observada é de que tampouco serão buscadas 

outras políticas de redução de desigualdades que, embora muito caras ao esforço de atingir 

o objetivo constitucional, não transitam (ao menos não diretamente) pela atividade financeira 

do Estado. É o caso, exemplificativamente, das normas trabalhistas, das regras de salário 

mínimo8 e das normas de reforma agrária. 

Como terceira limitação, impõe-se recordar mesmo os contornos do Direito. É que, 

nada obstante busque-se (também) um diagnóstico sobre a o cumprimento do objetivo de 

reduzir desigualdades no interior dos instrumentos fisco-financeiros, falta-nos competência9 

para produzir análises empíricas, próprias das ciências sociais. Sendo assim, no tema, 

fazemos uso extensivo de trabalhos de outras áreas – especialmente da Economia, Sociologia 

e Ciência Política – nesse mister. Cabe a observação de Lopes quando aponta que questões 

                                                 

7  SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república e direitos 

fundamentais. Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito Financeiro). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 94. 

8  “A política que mais efetivamente contribuiu para amortecer a desigualdade na distribuição de renda no 

Brasil foi a valorização do salário mínimo—é o que emerge de pesquisa empírica recente empenhada em 

isolar o peso desse fator”. KERSTENETZKY, Célia Lessa. Foi um pássaro, foi um avião? Redistribuição 

no Brasil no século XXI. Novos Estudos CEBRAP, v. 36, n. 02, jul 2017. p. 19. 

9  “Ao jurista não cabem especulações sobre quais os modelos de tributação poderiam ser, economicamente, 

mais eficientes, por ser este critério objeto de análises estranhas ao método da dogmática jurídica. Ao jurista 

compete a hermenêutica e aplicação do direito tributário. Contudo, o estudo do princípio de capacidade 

contributiva não pode ser feito sem uma prévia aproximação das doutrinas que o fundamentaram desde a 

origem, bem assim a forma de divisão dos tributos e os modelos de definição dos critérios de apuração da 

justiça tributária em cada caso. E este é precisamente o caso da justiça tributária, inicialmente elaborada 

pelos autores de economia política e que passou aos compêndios de direito financeiro até assumir sua 

autonomia jurídica, como conteúdo específico do direito tributário”. TORRES, Heleno Taveira. A justiça 

dos tributos. In: DERZI, Misabel Abreu Machado; MELO, João Paulo Fanucchi de Almeida (Coord.). 

Justiça Fiscal. Belo Horizonte: Del Rey, 2016. p. 236. 
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jurídicas podem ser resumidas em “saber se e como alguma coisa, ou melhor dizendo, 

alguma ação ou algum estado de coisas, é proibido, permitido ou obrigatório de acordo com 

o direito”10. Quer-se, neste sentido, avaliar segundo este trinômio alguns elementos 

identificáveis da atividade financeira do Estado, sempre tomando como ponto de partida o 

diagnóstico de sua relação com o objetivo de reduzir desigualdades. 

A título de quarta limitação, tomem-se três ideias que o trabalho não perseguirá: (i) 

não pretende tão somente repetir os trabalhos de outras áreas de conhecimento, acima 

mencionados – aquele conhecimento será sempre bem recebido e necessário, mas não 

suficiente e não configura o cerne; (ii) não pretende levar adiante apenas ideias teóricas (por 

mais necessárias e interessantes que sejam) sobre desigualdade e a necessidade de reduzi-

las; (iii) não pretende assumir condição militante, no sentido de afirmar a ilegitimidade de 

todos os instrumentos financeiros que eventualmente sejam indiferentes ou contrários ao 

objetivo constitucional de redução de desigualdades: é preciso reconhecer e respeitar o 

espaço da política, abstendo-se de pretender que todo e qualquer debate possa e deva ser 

determinado a partir do Direito. 

Considere-se finalmente, em quinto item, que o trabalho promove seu recorte 

metodológico em torno das desigualdades sociais – o ângulo que se quer é do impacto nas 

pessoas, e não de uma desigualdade entre entes políticos pura e simplesmente considerada. 

Isto significa que as desigualdades regionais ou territoriais estarão presentes apenas 

enquanto fatores das desigualdades sociais (afinal, o debate de cunho regional é expressão 

da necessária preocupação com a sociedade e com o ser humano, na construção política 

histórica em regiões11). Não serão analisados frontalmente outros tipos de desigualdade, 

                                                 

10   LOPES, José Reinaldo Lima. Régua e compasso – ou metodologia para um trabalho jurídico sensato. 

Mimeo. Texto publicado em espanhol como: Reglás y compás. In: COURTS, Christian (org.). Observar la 

ley, Madrid, Editorial Trotta, 2006. p. 14. 

11   “É justamente a exigência de solidariedade do Estado Social que fez com que fosse formulado um princípio 

de fidelidade federal que vincula a União e os entes federados, condicionando e orientando suas políticas 

na direção da diminuição das desigualdades sociais. Não é possível, porém, a uniformização das condições 

sociais de vida entre os vários entes federados se estes não tiverem capacidade suficiente (não apenas 

econômica, mas, também, política) para satisfazer plenamente todas as suas funções. Assim, a forma 

cooperativa de federalismo tem por objetivo fundamental a igualação da capacidade dos membros da 

Federação”. BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da 

Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. p. 91. 



24 

 

 

embora relevantíssimos social e juridicamente, como as desigualdades de gênero, de raça e 

mesmo entre gerações. 

Fixado o tema principal e suas limitações, cabe prosseguir delineando algumas 

premissas que serão adotadas nos capítulos seguintes. 

Como já exposto, quer-se promover análises jurídico-financeiras que surgem ou se 

revelam mais relevantes quando lançado ao centro das preocupações o objetivo de reduzir 

desigualdades. Isso implica dizer que buscamos diversas diferentes análises, reputadas 

subexploradas, dentre debates simplesmente ausentes do cenário nacional ou debates ativos 

mas que, por não considerarem (ou considerarem apenas marginalmente) a questão 

distributiva, deixam de abordar razões e argumentos relevantes. 

Sendo assim, observados os limites do espaço acadêmico, a tese opta por privilegiar 

a amplitude, horizontal, de modo a identificar, selecionar e analisar os temas jurídicos 

surgidos; em detrimento da profundidade, vertical, de cada um dos debates trazidos. Sendo 

assim, a pretensão do terceiro capítulo não será de esgotar todo o potencial analítico de cada 

tema (segundo os diversos ramos do Direito que seriam aplicáveis), mas sim expor os 

diversos temas impactados, afirmando a inovação trazida pela lente utilizada, e buscando 

abordar especialmente o impacto do objetivo fundamental naquele assunto em particular. 

Entende-se que a horizontalidade, ora mencionada, permite mais claramente demonstrar que 

as desigualdades, embora objeto de norma constitucional de estatura superior, não têm sido 

protagonistas dos debates jurídicos. 

Preferindo suscitar diversos debates, em vez de aprofundar um ou alguns, são vários 

os temas tomados para análise a partir do Direito. A empreitada pode servir-se da ideia a 
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respeito dos papéis do direito no desenvolvimento12, descritos por Diogo Coutinho13. São 

quatro, na visão do autor: direito como (i) objetivo, (ii) ferramenta, (iii) arranjo institucional 

e (iv) vocalizador de demandas14. Enquanto (i) objetivo, a proposta é de apreciar o conteúdo 

do comando constitucional de redução de desigualdades, passando então a contemplar os 

instrumentos do Direito Financeiro segundo este conteúdo; como (ii) ferramenta, quer-se 

                                                 

12 É relevante a posição de Kerry Rittich, analisando o papel do Direito e do jurista no que chama de segunda 

geração de reformas, pós Consenso de Washington, promovidas pelas instituições financeiras 

internacionais (especialmente o Banco Mundial), na ânsia de incluir questões sociais na agenda do 

desenvolvimento, embora mantendo o receituário liberalizante no plano macroeconômico. Coloca: “the 

fate of the social can only be analyzed through a nuanced and detailed examination of the norms, rules, and 

institutions that structure the interactions of groups and individuals in particular contexts (...) The ways in 

which myriad social and economic norms, rules, and institutions may affect the realization of different 

social objectives are likely to be ignored or vastly underestimated by those, including economists, who are 

focused on their efficiency-enhancing properties. Or the complex and cross-cutting effects of legal rules 

and other norms may simply be invisible to those who are unable to adequately assess the variety of 

outcomes that legal rules can generate in different social and institutional contexts, their interaction with 

other normative orders, and the conflicting ways that they can be interpreted and adjudicated over time. 

(...) Disciplinary orientation is part of the story here. Legal scholars could both help fill in the missing links 

between social concerns and the regulatory agenda in a variety of ways, as part of the ‘comparative 

advantage’ of legal scholars in governance and institutional reform debates lies in their capacity to 

demonstrate these varying possibilities by better explicating the operation of the institutions that can 

mediate between social norms and social outcomes ‘on the ground.’ Legal scholars are thus well positioned 

to illuminate some of the challenges to the realization of social objectives that may remain hidden amidst 

endorsements of the ‘social, structural, and human’ at the abstract level but which become clear by focusing 

not only on efficiency, but on the full range of things rules and institutions actually do. An important part 

of the task is simply to illustrate the point made at the outset, which is that legal norms and institutions 

operate in multiple modes: normative, distributive, constitutive, and disciplinary. Another is to observe that 

the rules that govern economic transactions in industrialized states have always served multiple functions 

- the enhancement of efficiency is but one. To reduce the focus of the reform of legal rules and institutions 

to concerns about efficiency and market failures, even assuming that the calculus that underpins these 

efforts is adequate, is to miss many of their other properties and effects and to radically reduce in scope the 

aspirations driving legal regulation (...) At minimum, the exercise can provide policymakers with 

alternative analyses of the context and the alternatives, and aid social justice activists in their efforts to 

unsettle the soft consensus that has consolidated around the idea that the standard approach to reform is 

both normal, clearly ‘right’ and in any event, unchallengeable. In short, legal scholars have a distinct 

analytic role to play. This is simply to refuse any automatic collapse of the social into the economic project, 

and to identify in concrete ways how specific elements of the governance project play out in practice and 

might work at cross-purposes with ‘social, structural, and human’ ends, however defined”. RITTICH, 

Kerry. The future of law and development: second-generation reforms and the incorporation of the social. 

In: TRUBEK, David M.; SANTOS, Alvaro (Eds.). The new law and economic development, a critical 

appraisal. Cambridge University Press: 2006. p. 247, 249-250, 252. 

13 COUTINHO, Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013. Capítulo 3, item 

3.2. p. 95 e ss. Tema também abordado em: COUTINHO, Diogo R. O direito nas políticas públicas. In: 

MARQUES, Eduardo; FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de (orgs.). A política pública como campo 

multidisciplinar. São Paulo: UNESP, 2013. 

14 Interessante observar sua colocação: “o aparato jurídico tem papel redistributivo não negligenciável em 

políticas públicas. Seja porque molda instituições (como a propriedade) em vários níveis, seja porque as 

dinamiza, seja porque permite sua avaliação e ajuste, o direito é, como defendido no tópico anterior, em 

boa medida responsável pelas transferências de riqueza nas sociedades capitalistas”. Ibidem, p. 104. 
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utilizar as evidências empíricas encontradas para dizer, juridicamente, sobre a formatação 

dos meios empregados para alcançar o objetivo constitucional e como esses meios poderiam 

estar melhor construídos em sua estrutura jurídica15; como (iii) arranjo institucional, 

especialmente no que concerne ao federalismo fiscal, pretende-se extrair lições jurídicas a 

respeito da interação entre os atores envolvidos, tendo em vista aquele objetivo; como (iv) 

vocalizador de demandas, a proposta é analisar alguns desses instrumentos dizendo sobre a 

sua adequação enquanto elemento democratizador16, de modo a permitir a participação da 

sociedade na definição da política. 

E, para que se promova esta análise jurídica, uma outra premissa é de relevância 

ímpar, devendo restar clara porque presente em todo o trabalho: quaisquer que sejam os 

níveis de cumprimento do objetivo de redução de desigualdades, eles poderão e deverão 

sofrer críticas. Dir-se-á, por um lado, que a atividade financeira não promove aquele objetivo 

de maneira suficiente; de outro lado, que promove o objetivo de maneira demasiada, 

descuidando de outros axiomas igualmente relevantes; ou até mesmo que estes instrumentos 

financeiros são inadequados à solução política pretendida17. Para nossos propósitos, 

contudo, importa registrar que a análise jurídica encontra seus limites, não podendo 

substituir-se à decisão política. Como dispõe Piketty, “apenas a deliberação coletiva e a 

                                                 

15 Interessante observar e analisar juridicamente – o que deverá ser objeto deste item – as propostas comumente 

colocadas para que o funcionamento dos tributos, como instrumentos não apenas de arrecadação mas de 

redução de desigualdades. Por exemplo: “Em termos de estrutura geral da tributação, as propostas elevam 

os impostos coletados sobre a renda, o capital e as transferências de riqueza – o contrário da tendência 

recente de elevar os impostos sobre o consumo (VAT) e sobre a renda auferida (contribuições para a 

seguridade social). As propostas são um meio de distribuir o custo do financiamento das operações do 

governo de forma mais justa e de elevar a arrecadação fiscal adicional para financiar a redistribuição”. 

ATKINSON, Anthony B. Desigualdade: o que pode ser feito? São Paulo: LeYa, 2015. p. 220. 

16   Vale referir a experiência narrada por Paul Collier, sobre a inclusão do controle social nas transferências 

educacionais em Uganda, que conduziu a uma melhora, entre os níveis de valores liberados pelo Ministério, 

e os recebidos pelas escolas – ou seja, reduzindo os desvios de corrupção –, da casa de 20% para um patamar 

de 90%. COLLIER, Paul. The bottom billion: why the poorest countries are failing and what can be done 

about it. NY: Oxford University Press, 2008. p. 149-151. 

17  Sobre o tema, ver, na perspectiva econômica: SOARES, Sergei Suarez Dillon. O ritmo na queda da 

desigualdade no Brasil é aceitável? Revista de Economia Política, v.  30, p. 364-380. 2010. E, de maneira 

mais abstrata: MARKOVITS, Daniel. How much redistribution should there be? Yale Law Journal v.  112, 

n. 8, 2003. Relatório do FMI coloca: "But when is inequality excessive? There is no easy answer, but it will 

depend on several country-specific factors, including the growth context in which inequality arises, along 

with societal preferences" – IMF. Fiscal Monitor: Tackling inequality. out 2017. p. 01. 
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experimentação democrática podem desempenhar esse papel”18; Paul Peterson afirma que 

“o grau exato de redistribuição depende do nível de desenvolvimento econômico do país e 

do custo de promover redistribuição tanto às liberdades individuais como ao continuado 

desenvolvimento econômico. Não há uma única melhor solução”19; ou ainda Scaff, quando 

postula que “a necessidade de escolha das metas sociais a serem alcançadas deve ser produto 

de uma deliberação pública” e que a justiça distributiva é tema “primordialmente político, 

lateralmente econômico e residualmente jurídico”20. Assim, quer-se que o respeito à 

deliberação político-democrática seja uma constante nessas linhas, deferindo-a papel 

relevante e evitando sempre invadir-lhe o espaço. 

Considera-se que o direito é competente para promover exame aprofundado das 

normas e instituições subjacentes às políticas, inclusive fiscais21, e sua interação com os 

diferentes objetivos sociais e axiomas jurídicos, contrabalanceando a contundência das 

                                                 

18  PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Intrínseca, 2014. p. 499.  

19  PETERSON, Paul. The Price of Federalism. New York: Brookings Institution Press. 1995. p. 190. 

Bercovici bem coloca que: “Não se pode, portanto, entender a Constituição fora da realidade política, com 

categorias exclusivamente jurídicas. A Constituição não é exclusivamente normativa, mas também política; 

as questões constitucionais são também questões políticas. A política deve ser levada em consideração para 

a própria manutenção dos fundamentos constitucionais. Na feliz expressão de Dieter Grimm, a Constituição 

é resultante e determinante da política”. BERCOVICI, Gilberto. Constituição e política: uma relação difícil. 

Lua nova, n. 61, de 2004. p. 24. Como coloca Regis de Oliveira: “os conflitos sociais são absolutamente 

legítimos. Todos são procedentes. Da dialética é que nasce uma solução que será alterada por outra solução 

e assim por diante”. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Indagação sobre os limites da ação do Estado. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 255. Vale ainda notar as palavras de Burman: “What is the 

right level of progressivity? The answer depends on the factors that drive inequality and the costs of 

taxation”. BURMAN, Leonard. Taxes and inequality. Tax Law Review, v.  66, de 2013. p. 591. 

20  SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república e direitos 

fundamentais. Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito Financeiro). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 286 e 355. Prossegue: “esta 

[deliberação] é que vai determinar a relação de custo-benefício a ser perseguida, correlacionando os 

recursos a serem arrecadados e os gastos a serem realizados para seu alcance. E isso é uma construção da 

sociedade, e não um produto a ser determinado em gabinetes tecnocráticos – esses devem ser auxiliares 

técnicos e não instâncias decisórias. Nesse ponto, é de extrema importância a aproximação entre o que seja 

uma deliberação do corpo estatal com as reivindicações da sociedade” – p. 286. 

21   Como coloca José Reinaldo Lima Lopes: “A hipótese pode também ser gerada por alguma observação 

vinda de outras ‘disciplinas’ ou ‘ciências’. Tomemos o caso da economia que contribui com análise dos 

efeitos da aplicação de certos institutos jurídicos. A análise econômica pode sugerir que certas 

interpretações dos contratos de concessão, como contratos feitos com o Estado, levam a uma distribuição 

não eqüitativa de custos sociais (...) O impacto econômico desta decisão – que pode ser medido e analisado 

pela economia e pelas finanças – pode muito bem servir de padrão de crítica à decisão judicial, já que por 

meio dele pode-se demonstrar ou negar que a decisão foi tomada com mais ou menos sentido jurídico, que 

ela violou, ou não violou a regra do tratamento igual perante a lei, e assim por diante”. LOPES, José 

Reinaldo Lima. Régua e compasso. Cit. p. 25. 
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recomendações econômicas22, especialmente aquelas que indicam a eficiência como valor 

principal ou até único23. A “relegitimação” do direito evidencia que as políticas são 

construídas a partir de elementos jurídicos, assim demandando a participação do direito e 

aceitando sua lente como objeto de análise24. A manifestação de poder admite a análise do 

jurista em termos de legitimação da conduta segundo os valores eleitos pela sociedade25. O 

direito é necessário para mediar e traduzir a linguagem constitucional aos diversos ramos 

jurídicos, especialmente ao financeiro, pondo-nos prontos para ouvir, com estes 

instrumentos, o que a carga axiológica constitucional e jurídica tem a dizer. 

Com essas premissas, vale prosseguir quanto ao método e estrutura. 

                                                 

22   RITTICH, Kerry. The future of law and development. Cit. 

23   “A ética da solidariedade é substituída pela ética da eficiência e, dessa forma, os programas de 

redistribuição de renda, reparação de desequilíbrios sociais e assistência a grupos marginalizados têm 

encontrado forte resistência na casamata republicana. Não há dúvida de que esse novo individualismo tem 

sua base social originária na grande classe média produzida pela longa prosperidade e pelos processos mais 

igualitários que predominaram na era keynesiana. Hoje o novo individualismo encontra reforço e 

sustentação no aparecimento de milhões de empresários terceirizados e autonomizados, criaturas das 

mudanças nos métodos de trabalho e na organização da grande empresa”. BELLUZZO, Luiz Gonzaga. O 

capital e suas metamorfoses. São Paulo: Editora UNESP, 2013. p. 176. 

24   BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. Cit. Coloca a 

autora: “O que há de novo, com a centralidade do direito relegitimada pela Constituição democrática, é a 

compreensão de que os instrumentos para a transformação das estruturas se ampliaram muito” (p. 27). E 

ainda: “(...) a política imbricada com a técnica, a gestão pública institucionalizada e regrada pelo direito. A 

face política do governo vai se revestindo cada vez mais de uma tessitura jurídica” (p. 34). 

25   “La importancia que tiene el campo de los juristas, consiste em la importancia que tiene el ejercicio del 

derecho, que nos es sino ejercicio del poder; de una parte del poder distribuido em la sociedade. Los juristas 

adquieren importancia social, porque son los encargados oficialmente, esto es, son formados en la 

universidad para eso, de decir que és lo que se debe, o no se debe haber. En el mundo moderno no hay 

autoridade, por suprema que sea, que no disponga de una oficina jurídica que ‘autorice’, esto es legitime, 

cualquier acto del funcionario de que se trate (...) La razón es simple: declarar que una norma es válida, lo 

cual a primera vista parece ser unjuicio "objetivo", no es otra cosa que aceptar, decir, promulgar, la idea de 

que quien la dictó era quien debía dictarla, y, adernas, que hizo lo que debía, esto es, que cumplió con el 

procedimiento y siguió los lineamientos de las normas superiores. Porque si no fuera todo esto, entonces 

no seria una norma válida. Seria ‘inconstitucional’ (más bien no seria: porque ser válida, para una norma, 

significa que no es inconstitucional). Por lo tanto, no hay ninguna manera de establecer ‘objetivamente’ la 

existência de una norma. Hacerlo significa, siempre, intervenir en el fenómeno dei poder. Cada vez que un 

jurista dice que existe una norma, legitima la conducta de alguien; alguien que, por eso mismo, es un 

funcionário y no un usurpador; alguien que produjo un acto ‘jurídico’ y no un delincuente. La activídad 

jurídica consiste en reconocer el derecho. Pero reconocer el derecho significa, como función social, otorgar 

legitimidad a la conducta de alguien. Los que los juristas hacen, y eso aprenden a hacer en la facultad, es 

usar normas para otorgar – pero también quitar – legalidad, y por tanto legitimidad, a la conduta de 

alguien”. CORREAS, Óscar. Introdução: El neoliberalismo en el imaginario juridico. In: MARQUES 

NETO, Agostinho Ramalho; COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; RAMOS FILHO, Wilson; GOMES, 

Manoel Eduardo Alves Camargo e; FACHIN, Luiz Edson. Direito e neoliberalismo: elementos para uma 

leitura interdisciplinar. Curitiba: EDIBEJ, 1996. p. 11-12. 
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O problema central da pesquisa reside na observação de que os instrumentos 

financeiros não têm sido utilizados, no Brasil, com efeitos redistributivos, mas com efeitos 

concentradores de renda e incrementadores das desigualdades sociais ou mantenedores do 

status quo. 

A pergunta central a que se pretende responder é: quais debates jurídicos são 

influenciados quando alçada a primeiro plano a busca por redução de desigualdades a partir 

dos atividade financeira do Estado? Navega-se sob a ideia de que o trabalho acadêmico pode 

muito contribuir formulando perguntas corretas e intrigantes do ponto de vista jurídico, 

promovendo debate sobre temas de interesse, não explorados ou subexplorados. A leitura a 

partir do Direito Financeiro – no que se dirige organizadamente ao conjunto de normas que 

forma e faz funcionar a atividade financeira do Estado – está em posição privilegiada para 

promover estas discussões. 

A hipótese de trabalho é a de que o desenho institucional infralegal frustra os ditames 

da Constituição quanto ao tema das desigualdades e esta análise dos instrumentos fiscais  é 

capaz de ofertar outras perspectivas para diversos debates jurídicos, atualmente não ou 

pouco explorados. Quer-se ofertar uma lente de análise – leitura jurídica da atividade 

financeira tomando o objetivo de reduzir desigualdades como protagonista –, suscitando 

diversas questões relevantes que daí decorrem e que usualmente ficam à margem. 

Descortinando as nuances distributivas ou concentradoras dos diversos instrumentos 

financeiros, é possível alcançar debates jurídicos relevantes, que de outra maneira 

permanecem submersos especialmente em questões de política, burocracia e eficiência. A 

visão destes instrumentos a partir do Direito Financeiro oferta muitas perguntas e algumas 

respostas que devem ser postas à deliberação. 

Para desenvolvimento das razões, dividimos o trabalho em três capítulos. 

O primeiro introduz algumas ideias básicas, subsidiando a compreensão dos demais, 

afastando alguns (pré)conceitos reputados equivocados e que frequentemente obstam ou 

dificultam o debate desses temas. Especialmente, discute-se a (in)evitabilidade das 

desigualdades e a possibilidade e adequação de usar de instrumentos fiscais (tributos dentre 

eles) para reduzir desigualdades; apresentam-se dados a respeito da evolução das 



30 

 

 

desigualdades no Brasil; fixa-se, por diversas razões (além do cumprimento da ordem 

constitucional) a necessidade imperativa de promover aquele objetivo fundamental. 

O segundo capítulo seleciona instrumentos fisco-financeiros, da receita, do 

federalismo e da dívida, buscando neles o caráter concentrador, desconcentrador ou neutro. 

A ideia é de identificar esse caráter em tantos instrumentos quanto for possível (com dados 

disponíveis), embora sem pretensão de exaustão. 

O terceiro capítulo pretende, com as premissas do primeiro e os dados do segundo, 

identificar, selecionar e apreciar debates jurídicos daí decorrentes. Aqui uma vez mais tem-

se que não serão exauridos os debates existentes e nem mesmo todos os instrumentos do 

capítulo segundo merecerão análise individual. Nada obstante, a ideia é selecionar alguns 

daqueles instrumentos para, a partir do seu status do ponto de vista da redução de 

desigualdades, questionar quais questões jurídicas advém e como elas devem ser tratadas. 

Breve conclusão segue ao final. 

Espera-se, com essas ideias, suprir o que percebemos como uma lacuna nas análises 

jurídicas cruzadas com a ideia de redução de desigualdades: a ausência de consideração 

desse objetivo constitucional na apreciação dos instrumentos fisco-financeiros do Estado 

brasileiro. 

Todas as obras em língua estrangeira referidas no corpo do texto foram traduzidas 

pelo próprio Autor. Os rodapés foram mantidos na língua original. 
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1. DESIGUALDADES: CABE AO ESTADO REDUZI-LAS E ÀS 

FINANÇAS PÚBLICAS PARTICIPAR. 

1.1. As desigualdades são resultado de escolhas. 

Quer-se iniciar fixando um pressuposto firme destas linhas: as desigualdades sociais 

resultam de escolhas institucionais. Então, podem ser modeladas por meio dessas mesmas 

instituições. Os resultados distributivos da estruturação do Estado (inclusive da estruturação 

financeira, que nos interessa) decorrem de decisões políticas que podem ser identificadas e, 

querendo, alteradas. Como coloca Garcia26: 

Iniquidade não é uma fatalidade. É construção social, produzida com persistência, 

direcionalidade, coerência e determinação. É feita por comportamentos e atitudes 

das elites (conformando um padrão para os demais), em particular as do setor 

privado, e por opções de política governamental, que a cada caso, em cada 

situação, em toda crise (de qualquer tipo e natureza) beneficia e protege os que 

têm poder, organização, riqueza, informação, conhecimento, em detrimento dos 

que pouco ou nada têm. A espiral viciosa, a ganância infecciosa, o egoísmo 

estúpido constróem uma sociedade iníqua – estágio avançado na corrida rumo à 

barbárie. As alternativas sempre existiram, como existem hoje, agora, e existirão 

amanhã. Poderão ser adotadas quando houver insuportável pressão social e 

política e compromisso com os que estão sofrendo com a iniquidade e as suas 

consequências. Ou não, pois a repressão também é uma opção.  

Trata-se, é certo, da desigualdade estrutural. Não se pode negar que, no plano 

conjuntural, de curto prazo, parte da desigualdade é inerente ao formato econômico-

constitucional eleito: alguns simplesmente nascem em condições mais favoráveis que outros. 

Mas não é nesse horizonte que miramos, e sim ao longo prazo. Se é certo que alguns nascem 

em melhores condições, quer-se fixar que há todo um tecido de normas que permite (e por 

vezes, encoraja) que assim ocorra. Há decisões tomadas nesse sentido, que devem ser 

reconhecidas e debatidas. 

Eis, então, que o tema não pode ser dissociado das escolhas politicamente realizadas 

no passado e que são feitas diuturnamente27. No dizer de Dworkin, “a distribuição das 

                                                 

26 GARCIA, Ronaldo Coutinho. Iniquidade social no Brasil: uma aproximação e uma tentativa de 

direcionamento. In: CARDOSO JR., José Celso; CUNHA, Alexandre dos Santos. (Orgs.). Planejamento e 

avaliação de políticas públicas. Brasília: IPEA, 2015. p. 130-131. 

27  “Não há uma linha determinista histórica. Os erros do passado não nos levarão a corrigi-los no futuro, 

exceto se o conhecermos e assim queiramos”. SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e 
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riquezas é produto de uma ordem jurídica: a riqueza do cidadão depende muito das leis 

promulgadas em sua comunidade – não só as leis que governam a propriedade, o roubo, os 

contratos e os delitos, mas suas leis de previdência social, fiscais, de direitos políticos, de 

regulamentação ambiental e de praticamente tudo o mais”28.  

As ações do Governo contribuem para maior ou menor desigualdade, como 

reconhecem Dabla-Norris e outros29, devendo-se refutar posturas deterministas em relação 

ao tema30. Stiglitz também o afirma expressamente, em dois diferentes capítulos de seu livro 

recente, denominados “Crescimento lento e desigualdade são escolhas políticas. Podemos 

escolher diferentemente” e “Desigualidade é uma escolha”31. Não é outra a percepção do 

ponto de vista sociológico, como colocam expressamente Scalon e Salata32. 

                                                 

liberdade igual: direito financeiro, república e direitos fundamentais. Tese (Concurso para provimento do 

cargo de Professor Titular de Direito Financeiro). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 2017. p. 104. 

28   DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. Tradução de Jussara Simões. 2ª 

ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011. p. IX-X. 

29   “Government actions can contribute to greater equality. In particular, we find that an increase in our proxy 

for government redistributive spending relative to total spending by 7.1 percent (that is, a shift from the 

median value to the 60th percentile) is associated with a 0.6 percent decrease in income inequality (...) We 

find that less-regulated labor markets, financial deepening, and technological progress largely explain the 

rise in market income inequality in our full sample over the last 30 years (...) Fiscal policy can be an 

important tool for reducing inequality. Fiscal policy plays a critical role in ensuring macrofinancial stability 

and can thus help avert/minimize crises that disproportionately hurt the disadvantaged population. At the 

same time, fiscal redistribution, carried out in a manner that is consistent with other macroeconomic 

objectives, can help raise the income share of the poor and middle class, and thus support growth. Fiscal 

policy already plays a significant role in addressing income inequality in many advanced economies, but 

the redistributive role of fiscal policy could be reinforced by greater reliance on wealth and property taxes, 

more progressive income taxation, removing opportunities for tax avoidance and evasion, better targeting 

of social benefits while also minimizing efficiency costs, in terms of incentives to work and save”. DABLA-

NORRIS, Era; KOCHHAR, Kalpana; SUPHAPHIPHAT, Nujin; RICKA, Frantisek; TSOUNTA, Evridiki. 

Causes and consequences of income inequality: a global perspective. International Monetary Fund, 2015. 

p. 26, 27 e 30. 

30   “La acción del Estado puede incidir de varias maneras en los niveles de desigualdad de ingresos imperantes 

en una economía. (...) Es decir que la distribución que resulta de la producción y el mercado no es 

inexorable”. AMARANTE, Verónica; JIMÉNEZ, Juan Pablo. Desigualdad, concentración y rendas altas 

em América Latina. In: JIMÉNEZ, Juan Pablo (Ed.). Desigualdad, concentración del ingreso y tributación 

sobre las altas rentas en América Latina. Santiago: CEPAL, 2015. p. 25. 

31   STIGLITZ, Joseph E. The great divide. Unequal societies and what we can do about them. New York : 

W.W. Norton & Company, 2015. 

32   “Como sociólogos, sabemos que a desigualdade não é um fato natural, mas sim uma construção social. Ela 

depende de circunstâncias e é, em grande parte, resultado das escolhas políticas feitas ao longo da história 

de cada sociedade. Daí a importância das comparações internacionais para as análises neste campo de 

estudos, em especial em um momento de reconfigurações geopolíticas e geoeconômicas. É necessário 

compreender o fenômeno das desigualdades como resultado da interação entre “realidades” e “percepções”, 

reconhecendo que estas duas dimensões não são distintas. E análises que inserem estas duas perspectivas 
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A desigualdade, então, é “fator da política e produto político”33 – a significar que a 

situação não equânime dos dias atuais pode ser explicada não apenas pelas políticas 

econômicas brasileiras dos últimos séculos como também pelas opções políticas tomadas, 

após a instalação dessa desigualdade, a respeito da forma como o problema é tratado. 

E são variadas as formas institucionais34 que conduzem o resultado social em direção 

a diversas formas de distribuição35, a maiores ou menores níveis de redistribuição da riqueza 

produzida36. São exemplos as políticas de salário mínimo, sindical, de concentração 

                                                 

podem oferecer uma visão mais clara das contingências e agências envolvidas nos processos de produção, 

de reprodução e, por que não, de superação das desigualdades”. SCALON, Celi; SALATA, André. 

Apresentação. Civitas – Revista de Ciências Sociais, v. 16, n. 02, abr-jun 2016. p. 181. 

33   BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003. 

p. 67. 

34   Para uma perspectiva marcadamente institucionalista, embora considerando a desigualdade mundial – entre 

países – e não a desigualdade social ora observada, ver: ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James A. Why 

nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. New York: Crown Publishers, 2012. Em outra 

oportunidade, mas ainda tratando da desigualdade global, os mesmos autores destacam o papel do 

colonialismo na fixação institucional, que traz resultados até o presente em verdadeira dependência de 

trajetória: ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James A. The economic impact of colonialism. 2017. 

Disponível em: <https://voxeu.org/article/economic-impact-colonialism>. Acesso em: 02 abr. 2018. 

35  Interessantes as colocações de Vieira sobre os critérios de distribuição eleitos pela Constituição: no mesmo 

texto convivem (1) o critério de mérito (a cada um o que for merecido), (2) o critério de universalidade de 

serviços públicos (todos têm direito a iguais parcelas do serviço), (3) o critério de necessidade (a cada um 

conforme sua necessidade) e (4) o princípio da diferença rawlsiano (a desigualdade será admitida desde 

que beneficie os menos favorecidos). Contudo, diz o Autor sobre o balanço entre estes critérios: “Pelos 

alarmantes e persistentes dados sobre a desigualdade no Brasil, fica claro que os mecanismos de 

distribuição de recursos e direitos criados pela Constituição de 1988 têm sido insuficientes para nos retirar 

da constrangedora posição de um dos países mais desiguais de todo o Planeta”. VIEIRA, Oscar Vilhena. 

Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p. 

292-299. 

36   O necessário balanço entre as grandezas de produção e distribuição, indicando o insucesso de sociedades 

que focam em apenas uma delas e a falácia dos argumentos infundados que creem que o sucesso de uma 

implicará no sucesso da outra, é objeto do interessante artigo: BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves; 

OLIVEIRA, Ludmila Mara Monteiro de; MAGALHÃES, Tarcísio Diniz. Liberalismo, desigualdade e 

Direito Tributário. Revista Brasileira de Estudos Políticos, n. 110, jan./jun. 2015. Ainda com Batista Júnior, 

vale observar: “Respostas acerca de concepção de justiça distributiva são, portanto, fundamentais e 

decisivas para a modelagem do sistema tributário; a definição e gradação dos tributos dependem, antes de 

tudo, da definição de até que ponto a saúde, a educação, os transportes públicos, as artes e a cultura devem 

ser financiados por tributos. O arcabouço tributário depende de quanto o Estado pretende, segundo a 

concepção de justiça distributiva que abrace, proporcionar de alívio para a situação daqueles que não 

conseguem dignamente se sustentar em virtude de eventuais deficiências, do desemprego ou da baixa 

capacidade produtiva”. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. O outro Leviatã e a corrida ao fundo do poço. 

São Paulo: Almedina, 2015. p. 86. 

https://voxeu.org/article/economic-impact-colonialism
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econômica37; a política agrária38; a política tributária, a extensão dos direitos de propriedade 

e a transparência do Estado39; lembrando que “as instituições são o resultado da ação 

estratégica de agentes”40. O acesso a determinados recursos prioritários, determinado por 

estas instituições, é fundamental para definição dos níveis de desigualdade41. A formatação 

do sistema eleitoral (e as coalizões de classe decorrentes) também é relevantíssima na 

definição das políticas de redistribuição, como demonstram Iversen e Soskice42. E Sátyro 

                                                 

37   AMARANTE, Verónica; JIMÉNEZ, Juan Pablo. Desigualdad, concentración y altas rentas en América 

Latina. In: JIMÉNEZ, Juan Pablo (Ed.). Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre las 

altas rentas en América Latina. Libros de la CEPAL, N° 134 (LC/G.2638-P), Santiago: CEPAL, 2015. p. 

25. 

38 WIGTON-JONES, Evan. Legacies of inequality: the case of Brazil. 2017. Disponível em: 

http://economics.ucr.edu/job_candidates/Wigton-Jones-Paper.pdf. Acesso em 03.abr.2018. Coloca: 

"estimates suggest that a predicted one unit increase in the 1920 land Gini index is associated with a .83 

percentage point reduction in welfare spending in 1923, and a .42 percentage point reduction in welfare 

spending averaged over the 1995-2005 time period (...) these findings suggest that it is important to account 

for within-country differences in long-run development patterns when assessing the desirability of certain 

social or economic policies. For example, investing local authorities with significant discretion over public 

spending may not be advisable in areas marked by great disparities in economic welfare. If local institutions 

are vulnerable to elite capture, then political decision making may not adequately take into account, or be 

responsive to, the interests of the more marginalized social strata. In practical terms, this suggests an 

oversight role for state or federal authorities, who may be less susceptible to the different norms of local 

governance " (p. 34-35). 

39   “The findings discussed above suggest a direct role for historically extractive institutions in shaping the 

wealth distribution through their impact on subsequent tax infrastructure as well as our production of 

knowledge about that inequality. Because taxation is a key redistributive policy tool of governments, these 

results suggest an impact of extractive institutions on inequality in formerly colonized countries. 

Institutions have direct bearing on property rights and the degree of mobility within a society. Institutional 

change may lead to tax or land reform that redistributes assets and lowers inequality directly. Such change 

could level the political playing field so that the poor have a mechanism for improving their economic 

position relative to elites. There is also a value to information. Transparency about the income distribution 

makes gross inequalities more politically costly and could galvanize support for redistribution. Finally, 

policies that seek to address global inequality without acknowledging the role of history may be limited in 

their efficacy. We may need more flexible global redistributive instruments, tailored to diverse betas, in 

order to account and compensate for the historical trajectories that affect inequality between and within 

groups of citizens and subjects”. DERENONCOURT, Ellora. The historical origins os global inequality. 

In: BOUSHEY, Heather; DELONG, J. Bradford; STEINBAUM, Marshall (eds.). After Piketty: the agenda 

for economics and inequality. Cambridge, Massachusstes, Londong, England: Harvard University Press, 

2017. p. 475. 

40   Ibidem. p. 476. 

41   Nesse sentido, e indicando que nos dias atuais a identificação desses recursos prioritários mudou (hoje eles 

seriam quatro: capital financeiro, armazenamento de informações, mídia e conhecimento científico), ver: 

TILLY, Charles. Polish Sociological Review, n. 151, 2005. 

42   IVERSEN, Torben; SOSKICE, David. Electoral institutions and the politics of coalitions: why some 

democracies redistributemore than others. The American Political Science Review, v. 100, n. 02 maio. 2006. 

É especialmente notável o papel da classe média no modelo: “This means that the middle class, which tends 

to decide who governs, has an incentive to ally with the poor to exploit the rich, but also an incentive to 

support the rich to avoid being exploited by the poor” – p. 178. 

http://economics.ucr.edu/job_candidates/Wigton-Jones-Paper.pdf
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demonstra não apenas que a competição política (partilha de votos entre candidato eleito e 

derrotado) desempenha papel relevante nas políticas redistributivas, mas que o papel dos 

governos estaduais é relevante (apesar da preponderância da política federal), bem como que 

os partidos políticos e sua agenda programática trazem resultados sensíveis, observando que, 

no nível estadual brasileiro, os partidos de centro e direita têm sido mais redistributivos que 

o Partido dos Trabalhadores43. 

Então, entendemos que estas escolhas, embora frequentemente obnubiladas por 

considerações apresentadas como meramente técnicas, são em verdade, ao menos 

parcialmente, deliberadas.  

O efeito concentrador é conhecido e aceito ou perseguido. Como indica Vieira, 

desigualdade “não é um acidente na história de uma sociedade, mas sim fruto de deliberadas 

escolhas políticas e institucionais”. E essa deliberação é circular:  quanto mais desigualdade, 

maior poder terão os mais ricos, capazes portanto de mais influenciar o processo político em 

seu favor – Vieira aponta a “facilidade com que setores afluentes conseguiram capturar as 

instituições democráticas para extraor benefícios”44. 

É nesse sentido, também, a conclusão de Bartels, quando busca a responsividade (do 

inglês responsiveness) dos Governos às preferências dos cidadãos: por dados empíricos, 

encontra evidências de que os gastos sociais (aqui utilizados como proxy para atuação que 

reduz desigualdades) são inferiores ao que seriam, se observada atentamente as preferências 

dos cidadãos; que os formuladores de políticas respondem de forma muito mais poderosa às 

preferências dos cidadãos mais afluentes45.  

                                                 

43   SÁTYRO, Natália Guimarães Duarte. Política estadual e desigualdade: por que alguns Estados 

redistribuem mais do que outros? DADOS – Revista de Ciência Sociais, v. 56, n. 03, 2013. 

44   VIEIRA, Oscar Vilhena. A naturalização da desigualdade. Opinião - Folha de São Paulo, 30 set. 2017. É 

também nesse sentido que Schwarcz afirma: “Desigualdade não é uma contingência qualquer. Também 

não é uma consequência ‘natural’ e ‘imutável’ de um processo que não nos diz respeito. Ao contrário, ela 

é consequência de nossas escolhas – sociais, educacionais, políticas, culturais e institucionais – que têm 

resultado numa clara e crescente concentração dos benefícios públicos”. SCHWARCZ, Lilia. Desigualdade 

é teimosia social. Nexo Jornal, 09 out. 2017. 

45   BARTELS, Larry M. Political inequality in affluent democracies : the social welfare deficit. Vanderbilt 

University Working Paper n. 05/2017, mar./2017. Coloca: “my analysis provides remarkably strong and 

consistent evidence of substantial disparities in responsiveness to the preferences of affluent and poor 

people. Insofar as policy-makers respond to public preferences, they seem to respond primarily or even 

entirely to the preferences of affluent people. Indeed, allowing for the effective political influence of 

citizens to vary with income, the influence attributed to poor citizens is not just less than that attributed to 
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Esse domínio de alguns grupos pode também ser compreendido como subversão das 

instituições, gerando incentivos e possibilidades a condutas ilícitas que fragilizam as 

instituições, inclusive judiciais, para que elas sejam dobradas em favor dos mais ricos46. 

Novamente com Vieira, tem-se que as desigualdades causam a “invisibilidade daqueles 

submetidos à pobreza extrema, a demonização daqueles que desafiam o sistema e a 

imunidade dos privilegiados, minando a imparcialidade da lei”, conduzindo à “erosão da 

integridade do Estado de Direito”47. 

Vale lembrar, nesse sentido, a pesquisa de Medeiros, no que refuta algumas 

explicações comuns para a desigualdade, como aquelas relacionadas com o perfil 

demográfico das famílias ricas, suas taxas de atividade ou a ocupação dos trabalhadores48. 

                                                 

affluent citizens, but consistently negative. This apparent evidence of hyper-inequality may turn out to be 

an artifact of peculiar patterns of measurement error (Achen 1985; Gilens 2012, 253-258) or other problems 

of data or model specification. In the meantime, however, my findings suggest that severe disparities in 

responsiveness are rampant in contemporary affluent democracies, not limited to the United States” (p. 47). 

46   “In many countries, litigants bribe judges and legislators. They threaten and coerce judges and prosecutors. 

They spend significant resources on attorneys to slow the workings of justice. In any plausible model of 

courts, the economic and political resources of the litigants matter for the outcome of the case. Likewise, 

in a reasonable model of regulation, such resources determine whether regulation serves public welfare or 

secures rents for the regulated firm, as argued forcefully by Stigler (1971). Inequality crucially shapes 

institutional subversion. In the legal context, the rights and wrongs of the case still matter even when the 

litigants are unequally matched. But if there is some scope for private action to influence outcomes, then 

relative resources also matter. When the two litigants are relatively equally matched, the outcome depends 

on the merits of the case. But when legal armaments are unequal, the stronger litigant has an advantage in 

court. When courts are subverted, there is less reason not to harm in the first place. If the politically strong 

expect to prevail in any court case brought against them, they would not respect the property rights of 

others. This breakdown in the security of property follows inequality when institutions are weak to begin 

with. The breakdown in property rights in turn deters investment, at least by the potential victims, with 

adverse consequences for economic growth”. GLAESER, Edward; SCHEINKMAN, Jose; SHLEIFER, 

Andrei. The injustice of inequality. NBER Working Paper n. 9150,  set 2002. 

47   VIEIRA, Oscar Vilhena. A desigualdade e a subversão do Estado de Direito. SUR – Revista Internacional 

de Direitos Humanos, n. 06, ano 04, de 2007. p. 42. Considera o Autor que “para aqueles criados como 

invisíveis em sociedades não tradicionais, há ainda menos razões morais ou instrumentais para respeitar as 

leis” (p. 43); “os ricos e poderosos ou aqueles agindo em nome deles se vêem como seres acima da lei e 

imunes às obrigações correlatas aos direitos das demais pessoas” (p. 45); “torna-se difícil promover a 

reciprocidade em uma sociedade onde grandes hierarquias e desigualdades entre os indivíduos existem. 

Consequentemente, a lei dificilmente será efetiva como um instrumento de organização e pacificação 

social” (p. 47). O abismo social provoca até mesmo a criminalização do “diferente” – é sintomática a notícia 

do jornal Folha de São Paulo que indica a moradia em favelas como agravante criminal ou causadora de 

novas imputações criminais (por “associação” a grupos): LEMOS, Amanda; CASTRO, Daniel E. de; 

PORTINARI, Natália. Morar em favela do Rio é agravante em condenação por tráfico de drogas. Folha de 

São Paulo, 27 abr. 2018. 

48   MEDEIROS, Marcelo. Estrutura familiar e rendimentos do trabalho dos ricos. DADOS – Revista de 

Ciências Sociais, v. 47, n. 02, 2004. Assim: “Apesar de as famílias ricas serem bem menores que as demais, 

não existem diferenças nas proporções médias de pessoas em idade ativa ou de ocupados nos dois grupos 

que justifiquem as grandes desigualdades de rendimento existentes. Tampouco uma suposta maior 
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Se estas razões são insuficientes para explicar o fenômeno, cabe buscar os motivos na 

estrutura social que permitem e mantém a situação de desigualdade. Com Arretche, por 

exemplo, vê-se que as desigualdades são afetadas por políticas, mas também por “fatores 

exógenos, tais como mudanças demográficas, comportamentos sociais e forças de 

mercado”49. 

Registre-se, finalmente, que o princípio democrático está sempre tangenciando o 

tema em comento: acreditou-se que a democracia fatalmente conteria o avanço da tarefa de 

reduzir desigualdades, na medida em que a maioria impediria que alguns se beneficiassem 

demasiado da riqueza produzida. Mas as conclusões empíricas não parecem suportar essa 

                                                 

operosidade dos trabalhadores ricos parece ter relevância para explicar as desigualdades entre os dois 

grupos, uma vez que ambos os tipos de famílias estão empregando praticamente a plena capacidade seus 

trabalhadores. Isto significa que a composição, a organização e a divisão interna do trabalho das famílias 

dos ricos não são suficientes para explicar por que elas se distinguem dos não-ricos em termos de 

rendimentos per capita. É na forma desigual como os trabalhadores de cada grupo são remunerados que se 

localiza a maior parte das diferenças entre ricos e não-ricos. Não há nenhum fundamento que sustente um 

argumento de base demográfica para explicar a existência de um estrato rico no país. Não são, por exemplo, 

níveis de fecundidade elevados que impedem que muitas famílias sejam ricas, pois exercícios de simulação 

mostram que modificações na estrutura etária das famílias não-ricas não teriam efeitos muito expressivos 

sobre o contingente de ricos na população total. As diferenças também não podem ser atribuídas a menores 

taxas de atividade ou desemprego elevado. Alterações nos níveis de atividade e emprego da população não-

rica não seriam suficientes para elevá-la ao estrato superior. Também carece de fundamento a idéia de que 

muito da riqueza pode ser explicada por jornadas de trabalho mais extensas. Mesmo que os trabalhadores 

não-ricos aumentassem suas jornadas de trabalho para os níveis médios dos ricos, pouquíssimos se 

tornariam ricos” (p. 378-379). Considere-se, com Sayer, que o debate sobre a posição dos mais ricos deve 

passar pelos conceitos de “renda imerecida”, “rentismo”, “investidores desfuncionais” e “impropriedade” 

– SAYER, Andrew. We need to challenge the myth that the rich are specially-talented wealth creators. LSE 

Blog. Disponível em: <http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/we-need-to-challenge-the-myth-that-the-

rich-are-specially-talented-wealth-

creators/?utm_content=bufferbb9e9&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu

ffer>. Acesso em: 29 abr. 2018. 

49   ARRETCHE, Marta. Democracia e redução da desigualdade econômica no Brasil: a inclusão dos outsiders. 

Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 33, n. 96, 2018. 

http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/we-need-to-challenge-the-myth-that-the-rich-are-specially-talented-wealth-creators/?utm_content=bufferbb9e9&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/we-need-to-challenge-the-myth-that-the-rich-are-specially-talented-wealth-creators/?utm_content=bufferbb9e9&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/we-need-to-challenge-the-myth-that-the-rich-are-specially-talented-wealth-creators/?utm_content=bufferbb9e9&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/we-need-to-challenge-the-myth-that-the-rich-are-specially-talented-wealth-creators/?utm_content=bufferbb9e9&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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tese50-51. Arretche é contundente quando afirma que “evidências mais recentes recomendam 

um sonoro não”52. 

Fixe-se, pois, que embora a premissa seja algo redundante – as desigualdades 

resultam de decisões políticas –, este ponto há de ser reiterado e repisado, especialmente 

para que o tema não seja tratado como natural ou espontâneo, gerando a reação de que é algo 

dado, inevitável53. Tem razão a matéria do periódico New York Times, que escolheu por 

título: “É um mundo desigual. Não precisa ser”54. 

                                                 

50   Em tese de doutorado, Ivan Fernandes conclui que os efeitos da democracia sobre as desigualdades são 

heterogêneos, “interagem com o próprio nível de desigualdade do país”, de forma que, sendo impossível 

afirmar que a democracia conduz à redução das desigualdades, é possível sim sustentar esse efeito nas 

sociedades mais desiguais. FERNANDES, Ivan Filipe de Almeida Lopes. A democracia reduz a 

desigualdade econômica? Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, 2014. Artigo de georgiadis e 

Manning, analisando o Reino Unido, afirmou que o aumento da desigualdade não implicou em mais pressão 

por políticas redistributivas. GEORGIADIS, Andreas; MANNING, Alan. Spend it like Beckham? 

Inequality and redistribution in the UK, 1983-2004. Centre for Economic Performance Discussion Paper 

n. 816, ago 2017. 

51   “O iluminismo engendrou a democracia, e é muito comum pensar que a economia acompanharia essa lógica 

democrática naturalmente, como que por encantamento. Ora, a democracia real e a justiça social exigem 

instituições específicas, que não são apenas as do mercado e também não podem ser reduzidas às 

instituições parlamentares e democráticas formais. Resumindo: a força da divergência fundamental que 

enfatizamos nesse livro, que pode ser resumida pela desigualdade r > g, nada tem a ver com uma 

imperfeição dos mercados e não será resolvida por mercados cada vez mais livres e competitivos. A ideia 

de que a livre concorrência permite pôr fim à sociedade de herança e conduz a um mundo cada vez mais 

meritocrático é uma ilusão perigosa. O advento do sufrágio universal e a extinção do voto censitário (...) 

acabaram com a dominação política legal dos detentores do patrimônio, mas não aboliram as forças 

econômicas capazes de produzir uma sociedade de rentistas”. PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. 

Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. p. 413. 

52   ARRETCHE, Marta. Democracia e redução da desigualdade econômica no Brasil: a inclusão dos outsiders. 

Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 33, n. 96, de 2018. 

53   Refutando a existência – ou, especialmente, a utilidade teórica de afirmar e utilizar esta suposta diferença 

– entre desigualdades naturais e sociais, ver: LEWENS, Tim. What are ‘natural inequalities’? The 

Philosophical Quarterly, v. 60, n. 239, abr 2010. O autor considera que a maior parte do que é comumente 

considerado como “natural”, em verdade, tal como na biologia, tem grandes influências sociais, esvaziando 

esta distinção teórica. O artigo dialoga com a proposição de Nagel, para quem a natureza da desigualdade 

pode conduzir ao julgamento de justiça ou injustiça das instituições sociais que deixam de reduzi-la – 

NAGEL, Thomas. Justice and Nature. Oxford Journal of Legal Studies, v. 17, n. 02, verão/1997. 

54   “And yet, a careful examination of the data suggests there is nothing inevitable about untrammelled 

inequality. Take China and India, developing countries of billion-plus populations playing catch-up to pull 

themselves out of poverty. Incomes have become much more concentrated in both. But China’s economic 

strategy has delivered much more growth at a lower cost in terms of economic disparity. Comparing Europe 

with the United States and Canada offers similar contrasts. Policy, it turns out, matters. More aggressive 

redistribution through taxes and transfers has spared Europe from the acute disparities that Americans have 

grown used to. Unequal access to education is helping reproduce inequality in the United States down the 

generations”. PORTER, Eduardo; RUSSEL, Karl. It’s an unequal world. It doesn’t have to be. New York 

Times, 14 dez2017. A matéria traz ainda gráficos excelentes, a partir do World Inequality Report, a respeito 

das desigualdades comparadas entre países, mostrando, por exemplo, o aumento expressivo das 

desigualdades nos Estados Unidos e Canadá, e a permanência de níveis gritantes de desigualdade no Brasil, 
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Não. Mesmo aceitando que uma determinada dose de desigualdade é benéfica e 

procurada, deve-se compreender que a extensão dessa desigualdade é fruto das escolhas 

feitas. Cabe exigir que estas escolhas sejam racionais, nunca arbitrárias e não 

corporativistas/classistas. Como afirma Piketty55: 

na democracia, a igualdade proclamada dos direitos do cidadão contrasta de 

maneira singular com a desigualdade bastante real das condições de vida, e, para 

escapar dessa contradição, é vital fazer com que as desigualdades sociais resultem 

de princípios racionais e universais, e não de contingências arbitrárias. As 

desigualdades devem, assim, ser justas e úteis a todos. 

Isso vale, é claro, também ao Brasil, onde permitiu-se alcançar os níveis atuais, 

sempre lembrados como um dos maiores do mundo.  

E, se as instituições políticas deram causa às desigualdades, também é por meio delas 

que poder-se-á combater esta iniquidade avançada. 

 

1.2. EVOLUÇÃO DA DESIGUALDADE NO PASSADO RECENTE (OU: COMO 

MEDIR A DESIGUALDADE?). 

Para tratar do tema, revela-se necessário, ainda que brevemente, observar a evolução 

histórica, particularmente brasileira, que conduziu ao cenário de desigualdades hoje 

encontrado. Diversas são as variáveis políticas, econômicas e históricas que revelam este 

processo. Especialmente, a estrutura da colonização e o desenvolver dos ciclos econômicos 

podem ser apresentados como fatores determinantes56, além das políticas econômicas de 

integração levadas a efeito durante o século XX e seu (in)sucesso57.  

                                                 

como no Oriente Médio. A Índia observou recentemente curva concentradora, mas os níveis de igualdade 

ainda são muito superiores aos brasileiros. 

55   PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Intrínseca, 2014. p. 411. 

56   Por todos, v.: FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 34. ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2007. 

57  Interessante o relato histórico compreensivo de Lilia Schwarcz e Heloisa Starling: “(...) Por isso o país se 

desenvolveu, e, como veremos, a partir de ambivalências e contrastes. O Brasil é, ao mesmo tempo, uma 

nação marcada por altos gaps sociais e índices elevados de analfabetismo, mas também um sistema dos 

mais modernos e confiáveis de aferição de votos. É aquele que introduz de maneira veloz, em seu parque 

industrial, as benesses da modernidade ocidental, e o segundo em acessos ao Facebook, mas que mantém 
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Daniel Monteiro Gelcer, por exemplo, a partir da análise de Celso Furtado, apresenta 

relevante panorama das causas históricas que geraram desigualdades regionais hoje 

evidentes; focaliza no desenrolar da indústria açucareira, no Nordeste, contrapondo-o com a 

indústria cafeeira, no Sudeste – esta que, vale destacar, recebeu auxílios relevantes nos 

tempos de crise (vide as famosas queimas de café para escoar produção), socializando com 

todo o país as perdas do setor58. 

Estudo de Calixto Salomão Filho et alii trata da força das estruturas jurídicas na 

perpetuação da concentração de renda nas mãos de poucos. As circunstâncias da formação 

econômica do Brasil continuam repercutindo na disparidade hoje presente. Dentre outras de 

suas conclusões, destaca-se59:  

[...] as estruturas jurídicas e econômicas têm uma explicação natural para a sua 

permanência. Tendo sido desenhadas para garantir a exclusão da maioria e a 

concentração econômica, com claros reflexos no acesso a todo e qualquer meio de 

participação social, sua permanência é natural e, mais do que isso, difícil de ser 

extinta. Os privilégios são apropriados de tempos em tempos pelos grupos mais 

diversos, sucedendo-se uns aos outros na posse do aparato destinado a garantir a 

concentração [...] o grau de concentração e, por conseqüência, os padrões de 

pobreza e de desigualdade observados entre as diversas regiões do Brasil e de 

outras ex-colônias podem ser rastreados até episódios da ocupação colonial e 

mesmo encontrados em atividades econômicas de desenvolvimento mais recente. 

A análise desses episódios ajuda a entender o atual estágio de desenvolvimento do 

país, assim como seus níveis de pobreza e a desigualdade de renda, e nesse 

                                                 

congeladas no tempo áreas inteiras do território nacional, sobretudo na Região Norte, onde só se trafega na 

base das pequenas jangadas a remo. Que possui uma Constituição avançada – a qual impede qualquer forma 

de discriminação – mas pratica um preconceito silencioso e perverso, como já se disse, duradouro e 

enraizado no cotidiano. No país, o tradicional convive com o cosmopolita; o urbano com o rural; o exótico 

com o civilizado – e o mais arcaico e o mais moderno coincidem, um persistindo no outro, como uma 

interrogação”. SCHWARCZ, Lilia Moritz; e STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia. 1ª ed. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 19. Vale uma nota para refutar a generalização do texto em 

relação às condições de vida na Região Norte. Embora, sem sombra de dúvida, seja uma parte do território 

brasileiro notadamente desprivilegiada, a ideia de que em toda a Região “só se trafega na base das pequenas 

jangadas a remo” – que tem-se certeza não ter sido a ideia que as Autoras desejavam expor, mas que por 

questões textuais é uma interpretação possível ao leitor – deve ser repudiada enfaticamente. Isto é verdade 

para algumas subregiões nortistas, em especial para as comunidades ribeirinhas; mas não é, certamente, 

uma generalização possível a toda a Região Norte e nem sequer à maioria da população. Sendo paraense, 

de Belém, o Autor não pode deixar de observar este ponto. 

58   GELCER, Daniel Monteiro. Redução das desigualdades regionais, federalismo cooperativo e planejamento 

econômico. Mimeo. 2014. 

59 SALOMÃO FILHO, Calixto; FERRÃO, Brisa Lopes de Mello; RIBEIRO, Ivan César. Concentração, 

estruturas e desigualdade: as origens coloniais da pobreza e da má distribuição de renda. São Paulo: 

IDCID, 2006. p. 15-16. 
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processo vislumbra-se melhor a influência das estruturas econômicas e jurídicas 

sobre o fenômeno. 

Celso Furtado, em Formação Econômica do Brasil60, indica que “superada a 

primeira etapa de ensaios, o processo de industrialização tendeu naturalmente a concentrar-

se numa região. A etapa decisiva de concentração ocorreu, aparentemente, durante a 

Primeira Guerra Mundial, época em que teve lugar a primeira fase de aceleração do 

desenvolvimento industrial”61.  

E Deaton considera que62.: 

Potências coloniais que puderam estabelecer colônias povoadas por seus próprios 

cidadãos trouxeram consigo suas instituições (casos dos Estados Unidos, 

Austrália, Canadá e Nova Zelândia), ao passo que em países onde era difícil 

demais a adaptação (por exemplo, devido a alta incidência de doenças), foram 

estabelecidos estados ‘extrativistas’ que em essência pilhavam recursos (casos de 

Bolívia, Índia e Zâmbia, por exemplo) com instituições projetadas para servir a 

elite dominante, mas que não podiam promover e sustentar o crescimento 

econômico. Regimes extrativistas normalmente não têm interesse em proteger a 

propriedade privada ou em consolidar o estado de primazia da lei; sem tais 

instituições, é improvável o florescimento do empreendedorismo e da busca da 

inovação. Países que eram relativamente ricos e populosos no período da expansão 

colonial eram alvos especialmente atraentes a serem conquistados, a tal ponto que 

houve depois uma inversão histórica de seus destinos. Entre os países que foram 

conquistados pelas potências europeias, os que eram ricos agora são pobres e os 

que eram pobres agora são ricos 

Essas posições de Deaton são fundadas em estudo de Acemoglu, Johnson e 

Robinson, que sustentam que sociedades mais avançadas por volta de 1500 (incas, astecas e 

mongóis) vieram se tornar subdesenvolvidos enquanto que territórios com sociedades ainda 

incipientes (América do Norte e Oceania) vieram a prosperar. A hipótese dos autores, 

notadamente institucionalistas, é de que a riqueza das sociedades é determinada pelos 

incentivos e oportunidades para investimento; mais, que teriam melhores condições de 

progredir as nações dotadas de fortes instituições de propriedade privada, enquanto que 

                                                 

60   FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 32. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

2005. 

61  Ibidem, p. 233. e ss. 

62   DEATON, Angus. A grande saída: saúde, riqueza e as origens da desigualdade. Tradução de Marcelo Levy. 

Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017. 
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encontrariam mais empecilhos as nações com instituições extrativas, que concentram muito 

poder nas mãos da elite, em detrimento da maioria63. 

No mesmo sentido (impacto das estruturas jurídico-econômicas), mas sob diferente 

viés, estudo de Fujiwara, Laudares e Caicedo relaciona a intensidade de uso de mão de obra 

escrava no Brasil com os níveis de desigualdade atual, encontrando uma relação positiva e 

significativa. Colocam que tais desigualdades, na atualidade, se explicam pela diferença de 

renda entre raças, pelas diferenças educacionais e pelo funcionamento das instituições64. 

O fato é que, como relata Aristides Monteiro Neto, observando mais detidamente as 

desigualdades regionais, “entre 1960 e 2010, portanto, em cinco décadas de políticas 

regionais, as regiões Sul e Sudeste, as mais desenvolvidas, tiveram sua participação relativa 

no PIB nacional reduzidas de 80,5% para 71,0%, com uma diminuição de 9 pontos 

percentuais (p.p.). As demais regiões, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, avançaram de 19,5% 

para 28,9%”65. Se por um lado é animadora a tendência dos números para uma efetiva 

redução de desigualdades, por outro é de notar a extrema lentidão do processo, consideradas 

                                                 

63   ACEMOGLU, Daron; JOHNSON, Simon; ROBINSON, James A. Reversal of fortune: geography and 

institutions in the making of the modern world income distribution. The Quarterly Journal of Economics, 

v. 117, n. 04, nov 2002. 

64   FUJIWARA, Thomas; LAUDARES, Humberto; CAICEDO, Felipe Valencia. Tordesillas, Slavery and the 

Origins of Brazilian Inequality. Mimeo. 2017. Disponível em: <http://www.tinbergen.nl/wp-

content/uploads/2017.set.Felipe-Caicedo-27-Sept.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2018. Em outra análise sobre 

os efeitos econômicos do regime escravocrata, inclusive indicando a melhora de produtividade que se 

seguiu à abolição, ver: MARKEVICH, Andrei; ZHURAVSKAYA, Ekaterina. The economic effects of the 

abolition of serfdom: evidence from the Russian Empire. American Economic Review, 108 (4-5). 2018. 

Outras considerações a respeito do impacto da escravatura nas desigualdades são debatidas em: 

DERENONCOURT, Ellora. The historical origins os global inequality. In: BOUSHEY, Heather; 

DELONG, J. Bradford; STEINBAUM, Marshall (eds.). After Piketty: the agenda for economics and 

inequality. Cambridge, Massachusstes, Londong, England: Harvard University Press, 2017 – "Economic 

historians have debated the extent to which slave wealth continued to confer advantages on the descendants 

of slaveholders after the Civil War. Dupont and Rosenbloom find that the Civil War resulted in higher 

churning of the wealth distribution in the South compared to the North. Still, I find evidence that wealth 

advantages may persist well into the twentieth century by looking at slaveholder surnames in the 1860 slave 

schedule and the 1940 complete count U.S. Census. The evidence can be interpreted in a couple of different 

ways. On the one hand, the evidence suggests the United States is not at a steady state when it comes to 

groups that grew in prominence from historical extraction. On the other hand, there is some evidence that 

slaveholder dynasties, having lost their primary form of wealth due to the war and changes in the political 

system, substituted into politics and may have regained power during the early twentieth century" (p. 476). 

65   MONTEIRO NETO, Aristides. Governos estaduais no federalismo brasileiro: capacidades e limitações no 

cenário atual. Brasília: IPEA, 2013. Texto para discussão n. 1894. p. 37. 

http://www.tinbergen.nl/wp-content/uploads/2017.set.Felipe-Caicedo-27-Sept.pdf%3e.%20Acesso%20em:%2001%20abr.%202018
http://www.tinbergen.nl/wp-content/uploads/2017.set.Felipe-Caicedo-27-Sept.pdf%3e.%20Acesso%20em:%2001%20abr.%202018


43 

 

 

as políticas que deveriam atuar nesse sentido desde o século passado e os já quase 30 (trinta) 

anos de vigência do atual texto constitucional. 

Não se pretende, contudo, aprofundar nas causas específicas das desigualdades em 

sentido histórico – o que certamente demanda não uma, mas diversas teses inteiras, por 

diversos ângulos e perspectivas. Quer-se fixar na evolução recente das desigualdades sociais. 

Em janeiro/2016, a Oxfam publicou informativo dando conta da crescente 

concentração de renda no mundo66. Por seus dados, o 1% mais rico da população mundial 

segue apropriando-se da maior parte da riqueza do mundo, enquanto “a riqueza da metade 

mais pobre caiu em pouco mais de um trilhão de dólares no mesmo período – uma queda de 

38%”. O estudo dá grande importância à verificação de quantos indivíduos (mais ricos) 

detém a mesma riqueza que a metade mais pobre do mundo. O número impressiona: apenas 

62 (sessenta e dois). A informação vem sendo reproduzida através dos anos em um gráfico67 

que busca demonstrar em que meio de transporte estas pessoas (que conjugam mais riqueza 

que a metade mais pobre dos cidadãos do mundo) caberiam. 

Nesse contexto de expressiva – e crescente – concentração de riqueza no mundo, 

cabe questionar onde se posiciona o Brasil. Para tanto, parece adequada a comparação com 

os países membros da OCDE. Veja-se68: 

 

                                                 

66   OXFAM. Uma economia para o 1%. Documento informativo n. 210, de 18 de janeiro de 2016. Evita-se, 

nesta oportunidade, crítica à mensuração utilizada, embora deva-se registrar que tem sido objeto de críticas. 

67   Gráfico disponível em: <http://www.oxfam.org.uk/media-centre/press-releases/2016.jan.62-people-own-

same-as-half-world-says-oxfam-inequality-report-davos-world-economic-forum>. Acesso em: 20 jun. 

2016. 

68   OCDE. Income inequality (indicator). Doi: <10.1787/459aa7f1-en>. Acesso em: 20 jun. 2016. 
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O país mais desigual, pela observação do Índice Gini informado pela OCDE (com 

suas limitações metodológicas, que devem ser consultadas para estudo mais aprofundado), 

é o México, que alcançou em 2012 o valor 0,457. Pela base de dados do WIID (UNU-

WIDER) para 2010, o Brasil apresenta Índice Gini de 0,547, representando a quarta pior 

desigualdade dos países pesquisados (total de 183), perdendo apenas para África do Sul, 

Namíbia e República Dominicana. Por análise do IBGE, a partir de dados da PNAD 

Contínua 2016, encontra-se Índice de Gini de 0,54969. 

Em qualquer caso, o índice brasileiro é bastante superior a todos da tabela da OCDE. 

No Brasil, o 1% mais rico detém cerca de 27% da riqueza nacional70. Isso implica 

dizer que nosso país (ainda) é destaque negativo quando o tema é a desigualdade entre 

cidadãos. 

                                                 

69   IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. PNAD Contínua 2016: 10% da 

população com maiores rendimentos concentra quase metade da renda. Release de 29.nov.2017. Disponível 

em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/18376-pnad-continua-2016-10-da-populacao-com-maiores-rendimentos-concentra-

quase-metade-da-renda.html>. Acesso em 04 abr. 2018. 

70   MILÁ, Marc Morgan. Income concentration in a context of late development: an investigation of top 

incomes in Brazil using tax records, 1933-2013. 2015. Dissertação (Mestrado) ― Paris School of 

Economics, Paris, 2015. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/18376-pnad-continua-2016-10-da-populacao-com-maiores-rendimentos-concentra-quase-metade-da-renda.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/18376-pnad-continua-2016-10-da-populacao-com-maiores-rendimentos-concentra-quase-metade-da-renda.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/18376-pnad-continua-2016-10-da-populacao-com-maiores-rendimentos-concentra-quase-metade-da-renda.html
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Essa relação comparativa fica ainda mais evidente quando posta graficamente: 

 

 

Fonte: GOBETTI, Sergio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Progressividade tributária: a agenda negligenciada. 

Texto para discussão nº 2190. Brasília: IPEA, abr.2016. p. 25. 

 

Como se vê, não apenas os níveis de concentração no topo da pirâmide são muito 

superiores aos países comparados, como a renda do 0,05% mais rico já é muito alta, 

reiterando a característica da distribuição brasileira.  

Não se pode, contudo, deixar de mencionar que nas últimas décadas este panorama 

tem sido atenuado – ou ao menos esta tem sido a sensação e a conclusão de parte dos 

estudiosos do tema. Esta percepção merece breve análise. Para tanto, é interessante observar 

em sequência três estudos econômicos. 

O primeiro é texto de Paes de Barros, Henriques e Mendonça, publicado em 2000, e 

tem por argumento central o de que o Brasil não é um país pobre, mas sim um país com 

muitos pobres (a significar que o país produz muita riqueza, mas ela é distribuída de maneira 

deveras concentrada). Analisando o período entre 1977 e 1998, sustentaram que há recursos 

suficientes para atacar a pobreza e a indigência, mas que as cifras analisadas persistiam por 

conta especialmente da má distribuição da renda nacional. Segundo os autores, a redução 
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das desigualdades é, ao lado do crescimento econômico, um dos dois fatores responsáveis 

pela erradicação da pobreza. Mas a pobreza, naquele período, foi reduzida apenas 

timidamente. E a desigualdade (medida por diversos índices), surpreendentemente, se 

manteve estável, em níveis altíssimos, sempre perto dos piores índices mundiais. Daí que, 

segundo suas análises, a expressiva maior parte da (já pequena) redução de pobreza no 

Brasil, no período observado, se deu através de crescimento econômico, tendo sido 

negligenciado o quesito redução de desigualdades71. 

O segundo estudo é de Sergei Soares, publicado em 2010. Pretendia averiguar se o 

ritmo de redução de desigualdades no Brasil no período 2001-2006 (queda de 3,45 pontos 

de Gini x100, ou 0,7 anuais) era “suficiente” – cabendo, é claro, apontar que inexiste uma 

métrica unificada para esta “suficiência”. O autor, apresentando as dificuldades 

metodológicas de análise, utiliza duas formas de comparação para tentar chegar a uma 

resposta. Primeiro, comparando este ritmo de diminuição brasileiro com as quedas de 

desigualdade de outros países, na formação de seus estados de bem-estar (em épocas 

diferentes, por extensões de tempo diferentes, com dados aproximados e criticados pelo 

autor). Segundo, buscando identificar quanto tempo se demandaria para que este ritmo visto 

no Brasil entre 2001-2006 fizesse alcançar níveis de (des)igualdade comparados a outros 

países. Conclui que, embora a evolução seja merecedora de aplausos, só alcançará níveis de 

outros países da OCDE se a queda for mantida em grande período de tempo, o que 

demandaria não apenas a manutenção e ajuste das políticas existentes (inclusive porque 

pode-se suscitar que a queda mais “simples” e direta já ocorreu, por exemplo através do 

Bolsa Família, que com investimentos relativamente baixos foi capaz de diminuir muito os 

índices) como a reformulação de políticas que não tiveram sucesso e a exploração de 

políticas ainda intocadas72. 

                                                 

71   PAES DE BARROS, Ricardo; HENRIQUES, Ricardo; MENDONÇA, Rosane. A estabilidade inaceitável: 

desigualdade e pobreza no Brasil. Texto para discussão n. 800. Rio de Janeiro: IPEA, jun. 2001. 

72   SOARES, Sergei Suarez Dillon. O ritmo na queda da desigualdade no Brasil é aceitável? Nesse sentido, 

ver ainda: SILVEIRA, Fernando Gaiger. Concentração de renda. Revista GV Executivo, v. 07, n. 04, jul-

ago 2008. p. 45-49. O otimismo do Autor é explícito: “Entre 2001 e 2006, o principal indicador de 

concentração da renda, o índice de Gini, apresentou uma queda ao redor de 6%, diminuindo de 0,594 para 

0,559. Essa queda pode ser considerada substancial, pois a diminuição absoluta anual ocorrida é de 

magnitude semelhante – ou até mesmo superior – à vivenciada pelos principais Estados de bem-estar social 

quando de sua instituição e consolidação. A diferença é que, no caso desses países, tal ritmo de diminuição 

anual se estendeu por 20, 30 anos” (p. 46). 
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O terceiro é artigo de Medeiros, Ferreira de Souza e Castro, publicado em 2015, e 

sustenta que, diferente do que postularam outros, a desigualdade brasileira, no passado 

recente, não foi reduzida, mas se manteve firmemente estável. Tomando por observação o 

período de 2006 a 2012, o texto tem por função central acrescer, à verificação dos índices 

de desigualdade e sua evolução, os dados obtidos das Declarações de Anuais do Imposto de 

Renda das Pessoas Físicas (DIRPF), e não apenas o repositório mais comumente utilizado 

(a PNAD), que costuma subavaliar a renda dos indivíduos mais ricos – e é na alta 

concentração de renda por estes que a desigualdade se caracteriza mais severa do que o 

usualmente apontado. Os autores demonstram às minúcias seu método, as vantagens e 

dificuldades de utilização dessa combinação de dados, e promovem cruzamentos com outras 

fontes úteis, como a POF e o Censo. A estabilidade dos níveis de desigualdade se revela 

possível porque, enquanto o país cresceu, a apropriação dessa nova riqueza foi muito maior 

nas camadas mais abastadas73. 

Considerados os três estudos, fica evidente como o tema tem sido objeto de reflexão 

nos últimos anos. Partindo de uma perspectiva pessimista quanto à estabilidade dos níveis 

de desigualdade, passando pelo otimismo de sua redução e chegando, já mais recentemente, 

ao questionamento dos índices que conduziram a esse otimismo, com base em novos dados. 

Em um plano metodológico, Piketty traz importantes contribuições. A uma, busca 

agregar dados tributários à análise de desigualdade. A duas, critica a utilização de 

indicadores como o Índice Gini – que implicam em simplificação excessiva das 

características da sociedade, sendo então insuscetíveis de ofertar informações concretas e 

relevantes74. A três, apresenta uma métrica, de mensuração de desigualdades, que se ocupa 

                                                 

73   MEDEIROS, Marcelo; FERREIRA DE SOUZA, Pedro Herculano Guimarães; CASTRO, Fábio Ávila de. 

A estabilidade da desigualdade de renda no Brasil, 2006 a 2012: estimativa com dados do imposto de renda 

e pesquisas domiciliares. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, n. 4, abr 2015, pp. 971-986. 

74   “Esses coeficientes – há outros, como o índice de Theil – às vezes podem ser úteis, mas apresentam 

inúmeros problemas. Eles tentam resumir em um único indicador numérico a desigualdade completa da 

distribuição – assim como a desigualdade que separa a base do meio da hierarquia, a que separa o meio do 

topo e o topo do pico máximo da pirâmide –, o que parece simples e tentador à primeira vista, mas se revela 

inevitavelmente um tanto ilusório. Na verdade, é impossível resumir uma realidade multidimensional em 

um indicador unidimensional, a não ser para simplificar em excesso essa realidade e misturar coisas que 

não devem ser misturadas”. PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Tradução de Monica Baumgarten 

de Bolle. 1. ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. p. 260-261. 



48 

 

 

especialmente de observar a parcela mais rica da população (e quanto ela concentra da renda 

total), seja os 10% ou 1% mais ricos. 

Assim, a posição de Marcelo Medeiros e outros, referida acima, deve ser 

compreendida especialmente com esta última observação: consideram que a desigualdade 

será reduzida apenas quando houver redução dos níveis de riqueza disponível ao 1% mais 

rico – de forma que não existirá esta redução se este grupo mantiver/aumentar sua 

participação, ainda que as distâncias no interior dos demais 99% sejam reduzidas. 

Mais recentemente, o debate público foi novamente aceso, especialmente pelo acesso 

finalmente conferido aos dados das Declarações de Imposto de Renda, até então 

indisponíveis para análise, o que foi objeto de crítica de Piketty e causa para a não 

consideração do Brasil dentre suas estatísticas. 

Primeiro, pela tese de Pedro Souza, que indica que entre 1926 e 2013, “a fração 

recebida pelo centésimo mais rico, por exemplo, oscilou entre 20% e 25% durante a maior 

parte do tempo, inclusive no período mais recente, quando apresentou razoável estabilidade 

em torno de 23%”75. 

Segundo, pelas análises de Gobetti e Orair, de que “o décimo mais rico concentra 

cerca de metade da renda, o centésimo mais rico detém algo próximo a um quarto e o 

milésimo mais rico chega a um décimo, ultrapassando os limites máximos considerados 

toleráveis para as sociedades democráticas”; demonstram adicionalmente que “a 

concentração é ainda mais impressionante no meio milésimo mais rico que se apropria de 

8,5 por cento de toda a renda. Patamar que não encontra paralelo no mundo”76. No mais, os 

autores fixam sua análise na estrutura da tributação sobre a renda, que favorece esta 

concentração, consoante será melhor trabalhado adiante. 

                                                 

75   SOUZA, Pedro Herculano Guimarães Ferreira de. A desigualdade vista do topo: a concentração de renda 

entre os ricos no Brasil, 1926-2013. Tese (Doutorado). Universidade de Brasília. Brasília, 2016. p. 328. 

Vale observar que “O golpe militar de 1964 assinalou um ponto de inflexão na trajetória da desigualdade. 

A fração do 1% mais rico interrompeu a tendência de queda e pulou de 17–19% para mais de 25% entre 

1964 e 1970” (p. 329). 

76   GOBETTI, Sérgio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Tributação e distribuição da renda no Brasil: novas 

evidências a partir das declarações tributárias das pessoas físicas. Centro Internacional de Políticas para 

o Crescimento Inclusivo (IPC-IG) Working Paper n. 136, fev./2016. p. 17. 
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Terceiro, por estudo empírico de Marc Morgan. O Autor havia, em publicação 

anterior, observado os dados brasileiros numa perspectiva de longo prazo (período 1933-

2013), confirmando que o grau de desigualdade do Brasil é muito alto e persistente, sendo a 

tributação sobre a parcela mais rica uma das principais razões para que assim seja77. Para o 

Autor, a parcela de riqueza apropriada pelas camadas mais ricas não diminuiu no período de 

2000 a 2015 no Brasil (“nossos resultados sugerem que os níveis de desigualdade são 

maiores que o anteriormente estimado e que houve pouca mudança nesses níveis ao longo 

do tempo”; “a desigualdade de renda entre os 90% mais pobres decresceu, influenciada pela 

compressão de rendas do trabalho e pela falta de recursos de capital mantidos fora do Top 

10”78). 

Já em 2018 foi publicado o World Inequality Report que, utilizando o mencionado 

trabalho de Morgan, apresenta diversas medidas de desigualdade, sempre baseadas na 

métrica de percentual de concentração dos extratos mais ricos em comparação com outros 

quantis. Deixa claro, portanto, por exemplo, que os níveis de desigualdade se mantiveram 

estáveis no topo79. 

Estas verificações foram logo traduzidas por alguns em conclusão (politicamente 

orientada, uma vez que o período quase que se confunde com o tempo em que esteve à frente 

do Governo Federal, no Brasil, o maior partido de esquerda) de que, nesse período, não 

ocorreu redução de desigualdade.  

Mas tal conclusão não é automática e nem deve passar sem reflexão. É que a régua 

usada (concentração de riqueza no 1% mais rico) não é medida absoluta de desigualdade.  

É o que defende Arretche, para quem “a métrica do 1% não é a única adequada para 

medir distâncias sociais. A desigualdade no Brasil não é resultado apenas do fosso entre o 

                                                 

77   MILÁ, Marc Morgan. Income Concentration in a Context of Late Development: An Investigation of Top 

Incomes in Brazil using Tax Records, 1933–2013. Dissertação (Mestrado). Paris School of Economics. 

Paris, França: 2015. 

78   MORGAN, Marc. Extreme and Persistent Inequality: New Evidence for Brazil Combining National 

Accounts, Surveys and Fiscal Data, 2001-2015. WID.world Working Paper Series N° 2017/12. ago./2017. 

Disponível em: <http://wid.world/wp-content/uploads/2017.set.Morgan2017BrazilDINA-.pdf>. Acesso 

em 23 set. 2017. p. 04 e 24. 

79   ALVAREDO, Facundo; CHANCEL, Lucas; PIKETTY, Thomas; SAEZ, Emmanuel; ZUCMAN, Gabriel 

(Coords.). World Inequality Report 2018. 

http://wid.world/wp-content/uploads/2017.set.Morgan2017BrazilDINA-.pdf
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1% mais rico e os demais 99%, mas resulta também das distâncias entre os demais 99%”80. 

Assim, esta forma de mensuração é “uma medida entre outras igualmente relevantes”81.  

Para a autora, “a desigualdade não se resume à renda”82, mas deve buscar também as 

dimensões não monetárias da desigualdade econômica83. 

Daí sustentar que a redução das desigualdades é real e positiva84, argumentando que 

tem origem na inclusão dos outsiders – os excluídos da proteção social – nas políticas 

protetivas, especialmente quando estas deixaram de ser corporativas e direcionadas aos 

trabalhadores do mercado formal, passando a ser universais; a inclusão deste grupo gerou 

também uma maior organização/relevância no plano eleitoral, acarretando abertura dos 

partidos políticos para encampar suas demandas. A inclusão dos outsiders se deu em duas 

fases: (i) na transição para a democracia e (ii) na criação de categorias de beneficiários das 

                                                 

80   ARRETCHE, Marta. A metade cheia ou a metade vazia do copo? In: Cada vez mais desigual? Le Monde 

Diplomatique Brasil – Centro de Estudos da Metrópole – Oxfam Brasil. abr./2016. Vale mencionar a 

colocação de Atkinson: “Os debates sobre a riqueza tendem a se concentrar nas grandes fortunas do topo, 

mas a redistribuição de riqueza diz respeito tanto ao incentivo a pequenas economias na base como à 

restrição de excessos no topo. Historicamente, o declínio da parcela do 1% do topo nas riquezas pessoais 

totais nos países da OCDE não ocorreu apenas por conta da tributação de bens e outros impostos para os 

ricos, mas também por causa da notável – mas não exclusiva – participação ‘popular’ na riqueza 

imobiliária”. Ibidem, p. 193. 

81   Idem. Democracia e redução da desigualdade econômica no Brasil: a inclusão dos outsiders. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, v. 33, n. 96, 2018. Para uma revisão sobre as medidas de desigualdade 

econômica: JENKINS, Stephen P.; VAN KERM, Philippe. The measurement of economic inequality. In: 

SALVERDA, Wiemer; NOLAN, Brian; SMEEDING, Timothy M. (Eds.). The Oxford handbook of 

economic inequality. Oxford University Press, 2009. 

82   Segue: “A renda real dos indivíduos é afetada pelo gasto social no momento presente (Marshall, 1967), e 

sua renda futura é afetada por efeitos intertemporais de políticas (Autor, 2014). Além disso, as condições 

de vida são parte integrante de uma vida decente (Sen, 1999). Concentrar nossa análise da desigualdade na 

dimensão da renda implica logicamente a limitação do rol de mecanismos que permitem sua redução”. 

ARRETCHE, Marta. Conclusões, Op. Cit, p. 427. 

83   “Portanto, para a dimensão não monetária, seguiremos o princípio sugerido por Marshall (1950), segundo 

o qual a desigualdade entre cidadãos só é eliminada quando o acesso aos serviços necessários a uma vida 

civilizada está dissociado da renda (...) Assim, consideramos ter ocorrido redução da desigualdade 

monetária se o piso e o meio da pirâmide social obtiverem ganhos relativamente aos estratos superiores. 

Consideramos ter ocorrido redução da desigualdade não monetária se os estratos inferiores de renda 

ampliarem seu acesso aos serviços de saúde e educação. Por fim, na presença de um mecanismo de 

superposição de vantagens/desvantagens, consideramos ter ocorrido redução da desigualdade econômica 

se a associação entre as dimensões não monetária e monetária for reduzida”. Idem. Democracia e redução 

da desigualdade econômica no Brasil: a inclusão dos outsiders. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 

33, n. 96, de 2018.  

84   “Se é verdade que o 1% mais rico manteve sua parcela da renda total nesse período (Medeiros, Souza e 

Castro, 2015a, p. 24; 2015b; Souza e Medeiros, 2015), também é verdade que, entre os demais 99%, houve 

redução da desigualdade de renda”. Idem. Democracia e redução da desigualdade econômica no Brasil. 

Op. Cit. 
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políticas públicas universais e gratuitas (conversão dos beneficiários em categorias 

concentradas de eleitores interessados na expansão das políticas). Assim85: 

Se adotarmos como critério de redução da desigualdade a evidência de que os mais 

pobres sejam beneficiados por ganhos de renda proporcionalmente superiores aos 

dos mais ricos, ou ainda, se serviços antes acessíveis apenas aos privilegiados 

forem estendidos aos mais pobres, podemos afirmar que a desigualdade 

econômica no Brasil em 2015 era menor do que em 1984. 

Assim, a afirmação de ausência de alteração dos níveis de desigualdade, observando 

tão somente a “métrica do 1%”, parece insuficiente e não representativa dos avanços 

ocorridos no Brasil desde, ao menos, 1988. 

A mensuração da desigualdade pelo percentual da renda e riqueza capturada pelos 

extratos mais ricos (10 ou 1 ou 0,1%) é útil, porém limitada. Ela indica, sim, para a não 

equanimidade no seio da sociedade. Mas esta mensuração não é suficiente. Há diversas 

formas de redução da desigualdade que não são mostradas por esta medida, embora ignorá-

las seria claramente equivocado. Fique-se com um gráfico que demonstra muito bem tal 

disparidade: 

 

                                                 

85   Ibidem. 
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Fonte: ALMEIDA, Rodolfo; ZANLORENSSI, Gabriel. A trajetória da distribuição de renda no Brasil e em 

outros países. NEXO Jornal, 13/09/2017. Disponível em: 

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/09/13/A-trajet%C3%B3ria-da-distribui%C3%A7%C3%A3o-

de-renda-no-Brasil-e-em-outros-pa%C3%ADses. Acesso em 23 set.2017. 

 

Como se vê do gráfico, é verdadeiro que o 1% mais rico da população foi a camada 

mais beneficiada na distribuição de renda desde 2001. Mas é também verdade que a parcela 

dos 50% mais pobres também vem crescendo, aproximando-se dos demais 99%. As fatias 

dos 9% mais ricos e dos 40% intermediários (isto é: que corresponde à faixa de 51 a 90%) 

observaram variação negativa, de maneira que os últimos anos lhes reservaram decréscimo 

na participação da renda86. 

Isto implica dizer que embora os muito ricos tenham se tornado ainda mais 

privilegiados, não se pode deixar de observar que os 50% mais pobres foram também alvo 

                                                 

86   A perda de participação da classe média dos países mais ricos, e emergência da classe média de países 

asiáticos, especialmente a China, são achados de Milanovic, embora observando a desigualdade global. 

MILANOVIC, Branko. Global innequality: a new approach for the age of globalization. Cambridge, The 

Belknap Press of Harvard University, 2016. 

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/09/13/A-trajet%C3%B3ria-da-distribui%C3%A7%C3%A3o-de-renda-no-Brasil-e-em-outros-pa%C3%ADses
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/09/13/A-trajet%C3%B3ria-da-distribui%C3%A7%C3%A3o-de-renda-no-Brasil-e-em-outros-pa%C3%ADses


53 

 

 

de políticas bem sucedidas para aproximá-los das demais camadas, com exceção do 1% mais 

abastado. 

Assim como é também verdade que, ao menos desde 1997, o Índice Gini do Brasil 

vem crescendo consistentemente, com mais força a partir de 2001 – o valor que em 1989 

estava no pico de 0,636 decresceu pouco e de forma inconstante nos anos 1990. A partir de 

2001, caiu de forma constante até 201487. 

Mas não só. 

Considerando ainda, com Arretche, que as condições dos mais pobres devem ser 

observadas quando buscamos a evolução das desigualdades, vários índices indicam melhora 

das condições de vida. Três exemplos podem demonstrá-lo. 

Primeiro, tome-se a publicação organizada pelo CEM – Centro de Estudos da 

Metrópole, publicada em 2015, e que busca justamente apresentar a evolução de 

desigualdades em diversos aspectos da vida do brasileiro (parte dos textos foi transformada 

em aula didática disponível em playlist no site Youtube88). Os diversos artigos demonstram 

as significativas melhoras de acesso a serviços públicos em termos de água, luz, esgoto e 

coleta de lixo; os avanços consideráveis em termos de educação pública e de mercado de 

trabalho; as enormes melhorias em termos de acesso à participação democrática ocorridas 

ao longo do século XX; a redução de desigualdades de gênero, com maior participação de 

mulheres. Os números são contundentes e é despiciendo transcrevê-los exaustivamente – 

pode-se citar como exemplo a taxa de mortalidade infantil, que caiu de 69 para 16 por 1000 

habitantes entre 1980 e 201089. 

                                                 

87  Ipeadata. Tema: Renda - desigualdade - coeficiente de Gini. Frequência: Anual de 1976 até 2014. 

Comentário: Mede o grau de desigualdade na distribuição da renda domiciliar per capita entre os 

indivíduos. Seu valor pode variar teoricamente desde 0, quando não há desigualdade (as rendas de todos os 

indivíduos têm o mesmo valor), até 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda 

a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula). Série calculada a partir das respostas 

à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/IBGE). Obs.: dados não calculados para os anos de 

Censo Demográfico, em que a Pnad foi interrompida pelo IBGE. Série interrompida. Atualizado em: 06 

jan. 2016. 

88 Disponível em: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLAudUnJeNg4tp4CbU9eWo39w1q17mJ6Bb>. 

Acesso em: 04 abr. 2018. 

89   ARRETCHE, Marta (Org.). Trajetória das desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos cinquenta 

anos. 1. ed. São Paulo: Editora UNESP; CEM, 2015 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAudUnJeNg4tp4CbU9eWo39w1q17mJ6Bb
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Segundo, cabe observar que o Brasil, apenas em 2014, foi finalmente excluído do 

Mapa da Fome organizado pela ONU90 – “de 2002 a 2013, caiu em 82% a população de 

brasileiros considerados em situação de subalimentação”91. 

Terceiro, os dados relativos à pobreza e, especialmente, à extrema pobreza, 

demonstram que a evolução brasileira nas últimas décadas tem sido deveras positiva. A 

extrema pobreza caiu significativamente, assim como caíram em percentual as demais 

categorias de pobreza não-extrema; permanece alta a parcela de pessoas que recebem entre 

US$ 3,10 e 10 por dia – e que alguns podem suscitar sequer adentrarem o conceito de pobres; 

aumentou muito a parcela de pessoas não-pobres, no sentido de que recebem por dia mais 

de US$ 10,00. Esta é a demonstração gráfica obtida junto ao repositório Our World In Data, 

disponível para consulta92: 

 

                                                 

90   FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNTED NATIONS. The state of food 

insecurity in the world 2014. Disponível em: <http://www.fao.org/3/a-i4030e.pdf>. Acesso em 04 abr. 

2018. 

91   BRASIL. Relatório indica que Brasil saiu do Mapa Mundial da Fome em 2014. 16 set. 2014. Disponível 

em: <http://www.brasil.gov.br/governo/2014.set.relatorio-indica-que-brasil-saiu-do-mapa-mundial-da-

fome-em-2014>. Acesso em 04 abr. 2018. 

92   Disponível em: <https://ourworldindata.org/poverty-at-higher-poverty-lines>. Acesso em: 04 abr. 2018. 

http://www.fao.org/3/a-i4030e.pdf
http://www.brasil.gov.br/governo/2014.set.relatorio-indica-que-brasil-saiu-do-mapa-mundial-da-fome-em-2014
http://www.brasil.gov.br/governo/2014.set.relatorio-indica-que-brasil-saiu-do-mapa-mundial-da-fome-em-2014
https://ourworldindata.org/poverty-at-higher-poverty-lines
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Quarto, deve-se notar que o Índice de Desenvolvimento Humano brasileiro tem, 

também sistematicamente aumentado. A evolução é constante ao menos desde 1990 – 

Respectivamente, os valores de 1990, 2000, 2010 e 2015 são: 0,611, 0,685, 0,724 e 0,75493. 

Vale considerar, por fim, com Medeiros e Castro, que a estabilidade das 

desigualdades, mensurada pela métrica do 1%, “decorre de um aumento das rendas de capital 

no topo da distribuição compensando uma desconcentração dos rendimentos do trabalho, o 

que explica a divergência de comportamento da desigualdade em relação à estimada em 

pesquisas domiciliares”94. Assim, as estimativas que somam dados da PNAD com dados do 

IRPF confirmam que, apesar da manutenção ou majoração da concentração baseada em 

rendimentos do capital, os rendimentos do trabalho têm sido mais desconcentrados 

                                                 

93  UNDP. Human Development Report 2016. 

94   MEDEIROS, Marcelo; CASTRO, Fábio A. A composição da renda no topo da distribuição: evolução no 

Brasil entre 2006 e 2012, a partir de informações do imposto de renda. ago./2016. Disponível em: 

<https://ssrn.com/abstract=2804612>. Acesso em 04 abr. 2018. 

https://ssrn.com/abstract=2804612
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(“observa-se no 1% mais rico uma queda de 17% na proporção dos rendimentos do 

trabalho”95), agindo no sentido de menor desigualdade. 

Ou, caso ainda não tenha ficado claro, os Autores afirmam com ainda mais 

contundência: “pelo que as concentrações sugerem, as rendas associadas ao capital têm 

tamanha concentração que praticamente são recebidas apenas pelos 10% mais ricos”96.  

Assim, pode-se afirmar que um dos grandes motores da concentração de riquezas no 

topo são as rendas do capital, quase que integralmente recebidas pelas famílias no topo da 

pirâmide, mas ainda assim tributadas de forma mais branda, como se verá. 

Cabe pensar, então, propositivamente, o que fazer em relação aos rendimentos do 

capital, que seguem e aumentam seu teor de concentração. Esta diferença, entre rendimentos 

do trabalho e rendimentos do capital, estará presente nas preocupações levadas adiante nos 

próximos capítulos. 

1.3. POR QUÊ BUSCAR A REDUÇÃO? 

A pergunta exposta neste subitem é, na verdade, fútil. A qualquer sistema de governo 

bem como a qualquer sistema econômico ou de produção, a existência de desigualdades 

muito intensas entre os cidadãos traz prejuízos severos. Então, as razões são diversas, e de 

diversas ordens. 

Tão enfáticas que se pode colocar, argumentando pelo inverso, que não há razões 

minimamente plausíveis contra a ideia de reduzir desigualdades extremas. 

É claro que eventualmente escutam-se opiniões de cariz liberal indicando a justiça 

dos resultados de mercado, a justificar a ausência de dever estatal na redução das 

desigualdades sociais. Mas tais opiniões, ao menos aquelas postas nos graus mais elevados, 

devem ser debitadas ao “intenso apelo daquilo que chamamos de libertarismo vulgar”. É 

                                                 

95   Ibidem, p. 12. Ainda: “Entre 2006 e 2012 caem com tendência mais bem definida as concentrações dos 

rendimentos do trabalho e de aplicações financeiras e de renda variável. Lucros e dividendos e ganhos de 

capital flutuam, mas em torno de uma trajetória relativamente estável. Algo similar ocorre com a categoria 

outros rendimentos. Como esses compõem a maior parte dos rendimentos, a estabilidade da renda total do 

1% parece se dever mais a efeitos de composição – aumentos da participação de lucros e dividendos e 

queda das rendas do trabalho, principalmente – do que a efeitos de concentração” – p. 13. 

96  Ibidem, p. 12. 
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dizer: apenas afirmações “irrefletidas” defendem seriamente “que temos o direito moral 

absoluto ao que recebemos do mercado e de que os retornos mais altos assim obtidos são de 

algum modo merecidos como recompensa” – como defendem Liam Murphy e Thomas 

Nagel97. Tão somente uma noção vulgar nega algumas premissas básicas. 

Assim, a necessidade de reduzir desigualdades extremas é reconhecida no espectro 

político, econômico e filosófico. Se de um lado os utilitaristas argumentam pela 

redistribuição visando o melhor bem-estar global com menos recursos, outros suscitam a 

injustiça dos resultados do livre mercado (e/ou a manutenção e exacerbação das 

desigualdades de partida e de oportunidades); há quem pura e simplesmente indique tratar-

se de necessidade moral mais urgente a elevação dos menos favorecidos98, enquanto que 

outros, ainda, levantam as deletérias consequências sociais de uma desigualdade alta. Há 

quem considere esta tarefa como um fim e outros que consideram essa tarefa como meio; há 

quem busque a redução tendo em vista razões sociais intrínsecas, enquanto outros 

preocupam-se mais com as consequências dessa desigualdade. Parece haver certo consenso, 

contudo, de que é um objetivo a ser perseguido onde as desigualdades são muito altas. 

Pela via da filosofia política – e todas as consequências jurídicas que dela decorrem 

–, o tema encontra assento prioritário. Ronald Dworkin, já na introdução de seu Virtude 

Soberana, sustenta que “a consideração igualitária [pelo destino de todos os cidadãos] é a 

                                                 

97   MURPHY, Liam; e NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Tradução de 

Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 48 e 50. 

98   Ibidem, p. 72-76. Harry Frankfurt é expoente dos que defendem que a desigualdade não é um problema em 

si, mas apenas a pobreza relacionada. A desigualdade sem privação não seria um problema a ser combatido. 

FRANKFURT, Harry. On inequality. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2015. Nas frases 

de efeito de Coutinho, “a desigualdade não é imoral” (COUTINHO, João Pereira. A desigualdade não é 

imoral. Folha de São Paulo, 29.dez.2015), “só a pobreza é imoral” (COUTINHO, João Pereira. Só a 

pobreza é imoral. Folha de São Paulo, 15.mar.2016). Ente as duas peças de opinião, interpõem-se as 

colocações de Ferraz, no mesmo jornal, contestando a suficiência do combate à pobreza (FERRAZ, Octávio 

Luiz Motta. A desigualdade não é imoral? Sobre as sutilezas do conceito de suficiência. Ilustríssima. Folha 

de São Paulo, 13.mar.2016 – considera que “a desigualdade econômica excessiva além das mazelas sociais 

acima mencionadas, prejudica, quando não destrói, outros tipos de igualdade cujo valor moral é 

praticamente inquestionável, como a igualdade perante a lei e a igualdade de oportunidades”). Não se reputa 

necessário dedicar mais argumentos a combater a ideia de Frankfurt e Coutinho, especialmente 

considerando que estão no campo da pura moralidade, evitando o debate jurídico ou das políticas sociais, 

que ora se persegue. Sobre isso, ver: FELDSTEIN, Martin. Income inequality and poverty. NBER Working 

Paper n. 6770,out./1998 (sustenta que “income inequality is not a problem in need of remedy”); MANKIW, 

N. Gregory. Yes, r > g. So what? American Economic Review: papers & proceedings, v.  105, n. 05, 

mai./2015 (“wealth inequality is not a problem in itself”). 
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virtude soberana da comunidade política”99. Ainda, indica Rawls sobre a necessária 

utilização do princípio da diferença, segundo o qual “as maiores expectativas daqueles em 

melhor situação são justas se, e somente se, funcionam como parte de um esquema que 

melhora as expectativas dos membros menos favorecidos da sociedade”100. Então, as 

vantagens de um são aceitas na sociedade apenas na medida em que importam na melhoria 

do menos afortunado: a estrutura básica é afetada “de modo que as contingências trabalhem 

para o bem dos menos favorecidos”101. O princípio da diferença é expressão do que os 

economistas se referem como critério (de eleição em casos de incerteza) maximin, a dizer: a 

escolha do que trará maximização (max) aos menos favorecidos (min), o que efetivamente 

se apresenta na doutrina rawlsiana102. 

                                                 

99  DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. Tradução de Jussara Simões. 2ª 

ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011. p. IX-X. 

100 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução de Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: 

Martins Fontes, 1997. p. 79-80. Prossegue na p. 80: “A ideia intuitiva é de que a ordem social não deve 

estabelecer e assegurar as perspectivas mais atraentes dos que estão em melhores condições a não ser que, 

fazendo isso, traga também vantagens para os menos afortunados [...] o princípio da diferença é uma 

condição fortemente igual no sentido de que, se não houver uma distribuição que melhore a situação de 

ambas as pessoas (limitando-nos, para simplificar, ao caso de duas pessoas), deve-se preferir uma 

distribuição igual [...] Não importa o quanto a situação de cada pessoa seja melhorada; do ponto de vista 

do princípio da diferença, não há ganho algum a não ser que o outro também ganhe”. E na p. 81: “De acordo 

com o princípio da diferença, a desigualdade é justificável apenas se a diferença de expectativas for 

vantajosa para o homem representativo que está em piores condições”. 

101  Ibidem, p. 108. 

102  Roberto Gargarella (GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual 

de filosofia política. Trad. Alonso Reis Freire. rev. trad. Elza Maria Gasparotto; rev. téc. Eduardo Appio. 

São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008) apresenta o critério maximin como utilizado em Rawls como 

critério de racionalidade a “empregar em situações de incerteza”, assim fazendo sua incidência na posição 

original, e desvinculando de uma relação direta com o princípio da diferença (que é um dos princípios da 

justiça derivados do acordo hipotético alcançado na posição original) – seriam, um e outro, coisas diversas, 

aplicáveis à teoria em momentos diversos. Sobre o critério maximin, afirma: “Rawls também diz alguma 

coisa sobre a regra de racionalidade a ser utilizada pelos sujeitos na ‘posição original’, em caso de dúvidas 

quanto à escolha que enfrentam. Rawls pensa na chamada ‘regra maximin’- que passarei agora a descrever 

–, que parece apropriada a situações em que se deve escolher só uma entre diferentes alternativas a princípio 

atraentes. A mencionada regra afirma que, nesses momentos de incerteza, devem ser hierarquizadas as 

diferentes alternativas de acordo seus piores resultados possíveis. Nesse sentido, deverá ser adotada a 

alternativa cujo pior resultado for superior ao pior dos resultados das outras alternativas” – p. 23-24. Sobre 

o princípio da diferença, diz o autor: “se mostra associado à ideia de igualdade [...] O princípio da diferença, 

tal como está exposto, implica a superação de uma ideia de justiça distributiva, habitual em sociedades 

modernas, segundo a qual o que cada um obtém é justo se os benefícios ou posições em questão também 

forem acessíveis aos demais. Dado que nesse caso e, como vimos, entende-se que ninguém merece seus 

maiores talentos ou capacidades, o esquema de justiça não se considera satisfeito com uma mera igualdade 

de oportunidades. Afirma-se, em contrapartida, que as maiores vantagens dos mais beneficiados pela loteria 

natural só são justificáveis se elas fazem parte de um esquema que melhora as expectativas dos membros 

menos favorecidos da sociedade. Ou seja, as violações de uma ideia estrita de igualdade só são aceitáveis 

no caso de servirem para incrementar as parcelas de recursos em mãos dos menos favorecidos, e nunca de 
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Tais critérios, se aplicados às desigualdades, sociais ou regionais, conduzem à 

conclusão de que as disparidades devem ser repudiadas, no limite em que não conduzam ao 

maior bem-estar de todos. Seriam, para seguir na linguagem de John Rawls, repelidas na 

posição original, caso os membros da sociedade estivessem sob o véu da ignorância. 

Também na perspectiva econômica, pragmática e utilitária, estudos recentes103 vêm 

demonstrando a relevância da redução de desigualdades para o crescimento econômico. Esse 

aspecto foi deveras evidenciado mui recentemente pelo reconhecimento desta relação 

oriundo de estudos gestados no Fundo Monetário Internacional, que historicamente tem sido 

influente na defesa de uma agenda econômica (neo)liberal. Já em 2014, Discussion Note 

assinada por Ostry, Berg e Tsangarides reuniu evidências para concluir que “a desigualdade 

continua a ser uma determinante robusta e poderosa tanto para o ritmo de crescimento de 

médio prazo quanto para a duração dos períodos de crescimento”, de forma que seria um 

erro “focar no crescimento e deixar a desigualdade se resolver por si só, não apenas porque 

a desigualdade pode ser eticamente indejesável mas porque o crescimento resultante pode 

ser lento e insustentável”104. De maneira ainda mais contundente, recentemente esta relação 

foi reforçada, inclusive mediante crítica, pela perspectiva do crescimento econômico, às 

políticas de austeridade, desregulação, abertura, privatização e limitação de endividamento, 

                                                 

as diminuir” – p. 25-26. Martín Diego Farrel (FARREL, Martin Diego. Filosofia del derecho y económia. 

Buenos Aires: La Ley, 2006. p. 29) concorda com essa abordagem de aplicação em momentos distintos, 

afirmando: “Vale decir que el maximin aparece dos veces en la teoria de Rawls: como principio de elección 

en las circunstancias de la posición originaria, y como principio elegido como consecuencia de aplicar el 

principio de elección”. O próprio John Rawls já afirmou: “I should emphasize that the maximin equity 

criterion and the so-called maximin rule for choice under uncertainty are two very different things” 

(RAWLS, John. Some reasons for the maximin criterion. The American Economic Review, v.  64, n. 2, 

Papers and Proceedings of the Eighty-sixth Annual Meeting of the American Economic Association, maio 

1974. p. 141). 

103 Para revisão da literatura, embora anterior à recente safra de estudos sobre o tema, recomenda-se: 

MENDES, Marcos. Desigualdade e crescimento: uma revisão da literatura. Núcleo de Estudos e Pesquisas 

do Senado Federal – Texto para Discussão n. 131, ago./2013. 

104 OSTRY, Jonathan D.; BERG, Andrew; TSANGARIDES, Charalambos G. Redistribution, inequality, and 

growth. IMF Staff Discussion Note SDN/14/02, fev./2014. p. 25. Prossegue na p. 26: “there is surprisingly 

little evidence for the growth-destroying effects of fiscal redistribution at a macroeconomic level. We do 

find some mixed evidence that very large redistributions may have direct negative effects on growth 

duration, such that the overall effect—including the positive effect on growth through lower inequality—

may be roughly growth-neutral. But for non-extreme redistributions, there is no evidence of any adverse 

direct effect. The average redistribution, and the associated reduction in inequality, is thus associated with 

higher and more durable growth”. 
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que resultam em maior desigualdade105; o artigo fala abertamente em uma mudança de 

posição do FMI. 

O tema não pode passar sem mencionar a obra de Thomas Piketty106, que, buscando 

análises em espaço temporal mais alargado (desde o final do século XIX) e agregando dados 

ainda inexplorados (especialmente dados fiscais, oriundos de imposto sobre a renda), atacou 

a teoria dominante de Kuznets segundo a qual o desenvolvimento econômico em livre 

mercado conduziria naturalmente à redução de desigualdades no longo prazo, apesar de 

causar aumento dessas desigualdades num primeiro momento (curva em forma de “∩”). Para 

Piketty, as desigualdades têm tendência crescente (curva em forma de “U”), especialmente 

porque as rendas do capital são, por regra, superiores ao crescimento da economia, levando 

os mais ricos (que possuem mais capital) a se apropriar de mais (regra que apresentou como 

“r > g”)107. Piketty sustenta, por seus estudos, que a forte queda de desigualdade que se 

iniciou ainda na primeira metade do século XX deve ser explicada principalmente pelas 

Guerras Mundiais havidas e pelo choque de 1929, especialmente no que fraturaram os 

                                                 

105 OSTRY, Jonathan D.; LOUNGANI, Prakash; FURCERI, Davide. Neoliberalism: oversold? Finance and 

Development. jun./2016. p. 38-41. Colocam: “In the case of fiscal consolidation, the short-run costs in terms 

of lower output and welfare and higher unemployment have been underplayed, and the desirability for 

countries with ample fiscal space of simply living with high debt and allowing debt ratios to decline 

organically through growth is underappreciated. (...) Moreover, since both openness and austerity are 

associated with increasing income inequality, this distributional effect sets up an adverse feedback loop. 

The increase in inequality engendered by financial openness and austerity might itself undercut growth, the 

very thing that the neoliberal agenda is intent on boosting. There is now strong evidence that inequality can 

significantly lower both the level and the durability of growth. The evidence of the economic damage from 

inequality suggests that policymakers should be more open to redistribution than they are (...) But in some 

cases, the untoward distributional consequences will have to be remedied after they occur by using taxes 

and government spending to redistribute income. Fortunately, the fear that such policies will themselves 

necessarily hurt growth is unfounded”. Ver ainda: DABLA-NORRIS, Era; KOCHHAR, Kalpana; 

SUPHAPHIPHAT, Nujin; RICKA, Frantisek; TSOUNTA, Evridiki. Causes and consequences of income 

inequality: a global perspective. International Monetary Fund, 2015. 

106 PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Intrínseca, 2014. 

107 “A desigualdade da distribuição de renda entre os fatores, entre o capital e o trabalho, pode não ser tão 

relevante como a da distribuição da renda pessoal, mas se o retorno do capital for mais alto que o 

crescimento da economia, a renda dos que têm capital aumentará mais que a renda dos que vivem do 

trabalho. Como o capital é mais concentrado que o trabalho, o aumento da parcela da renda atribuída ao 

capital implica, necessariamente, o aumento da concentração da renda pessoal”. RESENDE, André Lara. 

Devagar e simples: economia, Estado e vida contemporânea. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

2015. p. 28. 
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grandes patrimônios europeus, impedindo o regular funcionamento da obtenção de rendas 

do capital108. 

De certa forma, o livro de Piketty contradiz dominantes aforismos econômicos, 

baseados em Kuznets, como aquele segundo o qual o crescimento econômico seria “a maré 

que levanta todos os barcos” (“a tide that lifts all boats”, a significar que o crescimento em 

si deveria ser privilegiado em detrimento da desconcentração, esta que viria a reboque; frase 

comumente atribuída ao Presidente estadunidense John F. Kennedy; política conhecida 

como “trickle down economics”) ou o que, no mesmo sentido, estipula que um país deve 

primeiro “fazer crescer o bolo, para depois repartir” (atribuída a Delfim Netto, Ministro da 

Fazenda brasileiro no período ditatorial)109.  

Como colocou Milanovic: os dados de realidade “são difíceis de reconciliar com a 

hipótese de Kuznets, como originalmente definida: o aumento de desigualdade no mundo 

rico não deveria ter ocorrido”110.  

Outros nomes influentes da economia vêm apresentando posições similares. 

Destacam-se Joseph Stiglitz, para quem a desigualdade é causa e consequência da falha do 

sistema político e contribui para a instabilidade econômica, em círculo vicioso que causa 

                                                 

108  Numa perspectiva cética, entendendo que apenas grandes catástrofes puderam reduzir significativamente 

as desigualdades, ver: SCHEIDEL, Walter. The great leveler: violence and the history of inequality from 

the stone age to the twenty-first century. Princeton : Princeton University Press, 2017. 

109 São contundentes as colocações de Pedro Souza, após análise da concentração de renda no Brasil, a respeito 

da teoria de Kuznets: “Nenhum dos testes e comparações históricas ratificou essas esperanças. Como dito, 

a concentração de renda no topo não exibiu nenhuma tendência secular clara, podendo-se falar até em 

relativa estabilidade no longo prazo, com ondas de ascensão e queda dificilmente compatíveis com o 

modelo de Kuznets. É possível e até mesmo provável que as muitas mudanças estruturais que 

transformaram a sociedade brasileira tenham afetado também a desigualdade em um ou outro momento; 

no longo prazo, contudo, elas não manifestaram influência óbvia sobre a concentração no topo. O Brasil, 

aliás, não é o único país em que a curva de Kuznets não deu as caras no século XX: as comparações 

internacionais tampouco identificam qualquer ‘U invertido’ kuznetsiano”. SOUZA, Pedro Herculano 

Guimarães Ferreira de. A desigualdade vista do topo: a concentração de renda entre os ricos no Brasil, 

1926-2013. Tese (Doutorado). Universidade de Brasília. Brasília, 2016. p. 331. Outrossim, vale notar a 

lição de Streeck: “Enquanto isso, o crescimento regredia, embora a desigualdade e o endividamento 

continuassem a aumentar – na verdade, era justamente porque o crescimento era menor que isso acontecia. 

Em vez do que prometia o modelo econômico de trickle-down – em que benefícios estatais aos mais ricos, 

como abatimento de impostos, se converteriam em ganhos também para os mais pobres –, verificou-se o 

fenômeno inverso e bem mais vulgar, o trickle-up: a crescente desigualdade entre indivíduos, famílias, 

regiões de um mesmo país, e, na zona do euro, nações”. STREECK, Wolfgang. O retorno do recalcado: o 

começo do fim do capitalismo neoliberal. Revista Piauí, ed. 135, de dez./2017. 

110 MILANOVIC, Branko. Global innequality: a new approach for the age of globalization. Cambridge, The 

Belknap Press of Harvard University, 2016. p. 04. 
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mais desigualdade111 - afinal, quanto maior a desigualdade econômica e política, menos 

supõe-se viável demandar do sistema político a mudança do status quo112; e Alesina e 

Rodrik, que já há bastante tempo vêm defendendo que as desigualdades de renda e de terras 

estão negativamente associadas com o crescimento econômico113. Avi-Yonah, em revisão 

bibliográfica, relata que o aumento de desigualdades está relacionado com menores taxas de 

crescimento, indicando que esse fenômeno pode ser explicado por fatores causados pela 

                                                 

111 STIGLITZ, Joseph E. The price of inequality. A mesma posição é defendida em outra obra, onde sustenta 

que as desigualdades reduzem a demanda, aumenta instabilidade, prejudicando a performance econômica 

e tornando muito lenta a recuperação da crise de 2008. Contudo, coloca que “the real cost of inequality is 

to our democracy and our society. Basic values for which the country has stood—equality of opportunity, 

equal access to justice, a sense of a system that is fair—have been eroded” e que as desigualdades geram 

uma falta de confiança (trust) no Estado, o que prejudica seu funcionamento integral (“Without trust, life 

would be absurdly expensive; good information would be nearly unobtainable; fraud would be even more 

rampant than it is; and transaction and litigation costs would soar”) – STIGLITZ, Joseph E. The great 

divide. Unequal societies and what we can do about them. New York : W.W. Norton & Company, 2015. 

A confiança é a cola que une as diversas peças do construto social (“Democracy also requires a measure of 

trust between people, and growing income inequality is said to threaten trust as various groups, mainly 

those at the bottom, experience political alienation and perceive the system not to be fair. As social capital 

is the glue that holds society together [Stiglitz 2012], if individuals believe that the economic and political 

system is unfair, the glue does not work and society does not function well”) – LEVIN-WALDMAN, Oren 

M. How Inequality Undermines Democracy. E-International Relations, 10.dez.2016. Disponível em : 

http://www.e-ir.info/2016/12.out.how-inequality-undermines-democracy/. Acesso em 06.abr.2018. Vê-se 

que já em 1977 Geraldo Vidigal publicou síntese em sentido semelhante: “A experiência do liberalismo, 

no entanto, evidenciou rapidamente os males de se relegar a um plano secundário e acessório os dados da 

vocação social do ser humano. Três vícios intoleráveis, nascidos do funcionamento do sistema liberal, 

dramaticamente se caracterizaram: 1º) o livre jogo dos mercados tendia a acentuar, tornando-a intolerável, 

a injustiça na repartição social da riqueza; 2º) em nome da liberdade de competição favoreciam-se situações 

que tendiam a indiscriminada concentração empresarial, com sacrifício dos valores da competição e com 

estímulo à injusta e desenvolta atuação dos monopólios; 3º) o funcionamento das instituições liberais gerou 

processos cumulativos de que resultaram, recorrentemente, a intervalos de aproximadamente dez anos, 

crises socialmente empobrecedoras, caracterizadas por situações de estocagem e desemprego”. VIDIGAL, 

Geraldo. Teoria geral do direito econômico. p. 14. 

112  “Para decirlo de modo brutal: hay un problema obvio cuando se quiere desconcentrar el poder pidiéndole 

ayuda al poder concentrado. Hay un problema obvio cuando se quiere favorecer la participación popular 

esperando que esta sea puesta en marcha por aquel que va a ver socavado su poder de modo más directo, 

una vez que esa participación se convierta en efectiva (...) Del mismo modo, el estudio de la historia 

latinoamericana ayuda a ver la forma recurrente en que el poder político concentrado tendió a entrelazarse 

con el poder económico concentrado, o a favorecer su concentración. Decir esto no niega una historia que, 

también, incluye enfrentamientos entre el poder político y ciertas porciones de la elite económica. Pero, en 

todo caso, no se puede actuar como si no fuera esperable, además de demasiado habitual, la vinculación 

entre el poder político concentrado y el poder económico concentrado. Mucho menos corresponde 

favorecer esa concentración del poder a la vez que se invoca, genuinamente, una voluntad de expandir el 

poder popular. El hecho es que la Constitución ha permitido el ingreso de la ciudadanía, y en particular –

aunque con amplio retraso– de los grupos más desaventajados, en su cuerpo, pero solo a través de la sección 

de los derechos. Es hora de que se consagre su ingreso en la «sala de máquinas» de la Constitución.”. 

GARGARELLA, Roberto. La “sala de máquinas” de las constituciones latinoamericanas. Nueva Sociedad, 

n. 257, jul./ago. 2015. p. 105-106. 

113 ALESINA, Alberto; RODRIK, Dani. Distributive politics and economic growth. Quarterly Journal of 

Economics, v.  109, n. 02, mai./1994. 

http://www.e-ir.info/2016/12/10/how-inequality-undermines-democracy/
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desigualdade, como instabilidade política, menor investimento em capital humano e 

aumento de taxas de fertilidade; o Autor, contudo, refuta que essas razões pragmáticas sejam 

as principais para promover políticas redistributivas – defende que as extremas 

concentrações de riqueza e poder são “inerentemente antidemocráticas”114. Para Deaton, que 

vê as desigualdades como consequência de processos políticos, econômicos e sociais (e não 

como causa), o principal problema reside no fato de os mais ricos capturarem para si os 

benefícios da produção econômica, em detrimento das camadas trabalhadoras, o que faz 

observando exemplos de instrumentos financeiros e regulatórios nesse sentido – o que é ao 

mesmo tempo trágico e feliz, já que a possibilidade de identificação destes instrumentos 

capacita sua alteração115. Hatgioannides e Karanassou vão mais longe: colocam que os níveis 

de bem estar econômico e social são usualmente medidos pela “trindade” de estatísticas 

(crescimento do PIB, inflação e taxa de desemprego), mas que um “coeficiente de 

desigualdade fiscal” deve se juntar na qualidade de quarta estatística necessária116. Para 

Easterly, as desigualdades promovem instituições mais fracas e menor escolaridade, 

causando subdesenvolvimento117. 

Já se tendo relacionado, acima, a democracia com a desigualdade – no sentido de 

que a primeira age sobre a segunda118 – cabe observar também que as desigualdades corroem 

a democracia e a coesão social, como abordado por Celia Kerstenetzky, para quem “a 

efetividade da igualdade de direitos civis e políticos é perturbada pela desigualdade 

econômica”, perturbando também “as expectativas desses indivíduos de alcançar certos 

                                                 

114 AVI-YONAH, Reuven S. Why tax the rich? Efficiency, equity, and progressive taxation. The Yale Law 

Journal, v.  111, n. 06, fev./2002. p. 1411-1412. 

115 “Inequality is not so much a cause of economic, political, and social processes as a consequence”. 

DEATON. Angus. How inequality works. Project Syndicate, 21.dez.2017. 

116 HATGIOANNIDES, John; KARANASSOU, Marika; SALA, Hector. Should the rich be taxed more? The 

fiscal inequality coefficient. Review of Income and Wealth 

117 EASTERLY, William. Inequality does cause underdevelopment: insights from a new instrument. Journal 

of Development Economics, v.  84, n. 02, nov./2007. 

118 Sobre a relação entre desigualdade e democracia, especialmente sob o ponto de vista dos efeitos da 

democracia sobre as desigualdades, ver: FERNANDES, Ivan Filipe de Almeida Lopes. A democracia reduz 

a desigualdade econômica? Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, 2014. 
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objetivos na sociedade em que vivem”119-120. Nesse mesmo sentido opina Milanovic, para 

quem “quanto maior a desigualdade, mais provável que nos afastemos da democracia em 

direção à plutocracia”121. Por isso mesmo, interessantes as lições de Scaff quanto à 

necessidade de análise do que chama de Direito Financeiro Eleitoral: a estrutura do sistema 

de financiamento eleitoral, no que influencia na posição dos que virão a ser eleitos e a quem 

responderão, uma vez alçados a postos de poder122. Coloque-se, portanto, não apenas a 

                                                 

119 KERSTENETZKY, Celia Lessa. Por que se importar com a desigualdade. p. 660 e 659. Vale notar a 

afirmação direta de André Lara Resende, ilustrada por texto de Wilkinson e Pickett: “A desigualdade, ainda 

que com todos acima da linha da pobreza, é detratora do bem-estar, da saúde e da qualidade de vida. Uma 

conclusão que não chega a ser nova: sempre se soube que a desigualdade excessiva é corrosiva, reduz a 

coesão social e inviabiliza a democracia”. RESENDE, André Lara. Devagar e simples: economia, Estado 

e vida contemporânea. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 33. Interessante ainda a colocação 

do autor de que este é um momento de inflexão já que “produzir o que é necessário está a caminho de deixar 

de ser um problema, mas a questão subsidiária, a de garantir que todos tenham acesso ao produzido, se 

tornou a questão central do mundo contemporâneo (...) Conceitos e métricas que já cumpriram sua função, 

mas que hoje são anacrônicos, dificultam a compreensão do presente e distorcem nossa capacidade de 

formulação para o futuro” (p. 35-36). Por sua vez, reafirmando o prejuízo à coesão social, ver: VIEIRA, 

Oscar Vilhena. A naturalização da desigualdade. Opinião. Folha de São Paulo, 30.set.2017. 

120  A ideia pode também ser colocada como um problema de fraternidade: “Na realidade, uma sociedade que 

se mantem profundamente desigual perde toda a noção de fraternidade, que é uma condição necessária para 

a ação política (...) A ação conjunta, os objetivos de vida compartilhados e a dependência mútua são fonte 

de satisfação e de motivação para os cidadãos, razão pela qual sua deterioração traduz não só inquietação 

com relação à paz social, mas também perda de eficiência”. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. O outro 

Leviatã e a corrida ao fundo do poço. São Paulo: Almedina, 2015. p. 356. 

121 MILANOVIC, Branko. The higher the inequality, the more likely we are to move away from democracy. 

The Guardian, 02.mai.2017. Marcelo Medeiros estudo os estratos mais ricos, deixando clara sua 

preocupação que os níveis de desigualdade deem azo a uma elite que subjugue as regras democráticas: 

“Este grupo, que detém a maior parte da riqueza do País e orienta os destinos da economia, é também uma 

elite política e social que se encontra em posições privilegiadas para influenciar as decisões de Estado e a 

formação da opinião pública. Em poucas palavras, o estrato mais rico da população detém o poder de 

determinar os rumos do desenvolvimento brasileiro. É evidente que um grupo com tamanho poder deve 

constituir um objeto privilegiado de estudo. A análise das características dos ricos contribui para entender 

quem controla a sociedade brasileira e em que medida seus interesses vão de encontro às necessidades da 

massa da população”. MEDEIROS, Marcelo. O que faz os ricos ricos: o outro lado da desigualdade 

brasileira. São Paulo: Hucitec: Anpocs, 2005. p. 52. 

122 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república e direitos 

fundamentais. Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito Financeiro). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 321 e ss. Considera (p. 330) que 

“o sistema eleitoral brasileiro atual faz com que os eleitores sejam mais fiéis aos financiadores de suas 

campanhas do que aos eleitores que neles votam”; e, especialmente, que (p. 351) “estando em uma 

sociedade marcada pela desigualdade, como a brasileira atual, a forma de financiamento das eleições 

determinará as condições de possibilidade de uma pessoa pobre ascender aos cargos de poder político 

eletivo, bem como as condições em que ela poderá efetivamente exercer essa função pública. Se a forma 

de financiamento eleitoral for oligárquica, tudo indica que a composição governamental também o será; se 

a forma de financiamento eleitoral for republicana, tudo indica que a composição governamental terá esse 

formato”. 
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existência de um prejuízo político, mas especialmente o ciclo vicioso: mais desigualdade 

econômica gera déficit de representação política e essa relação vai se retroalimentando123. 

Soci, Maccagnan e Mantovani, observando empiricamente o Reino Unido, 

concluem, afirmando tratar-se de relação robusta (e que se verifica em qualquer métrica de 

desigualdade), que a maior desigualdade conduz a menores níveis de satisfação, dos 

cidadãos, com a democracia, por outro lado indicando um aumento de sua participação 

política124.  

Já Cole vai mais longe, analisando dados de 136 (cento e trinta e seis) países, do 

período de 1981-2011, buscando saber se as desigualdades de renda estão positivamente 

relacionadas com desigualdades na distribuição do poder político e com desigualdades no 

respeito a liberdades civis (“quando a desigualdade de renda é alta, os mais ricos dominam 

                                                 

123  “Politics, and political institutions, matter a great deal for creating, growing, and sustaining economic 

inequalities. Politics create markets. Economic inequality poses a threat to democracy, for a variety of 

somewhat more specific reasons that Piketty illuminates in his book. Research suggests that achieving the 

promise of democracy may in fact require acting to reduce extreme economic inequalities. Successful 

interventions on behalf of democracy require thinking hard about political reforms, not simply about 

economic policy prescriptions. In short, economic and political inequality are trapped in a feedback loop. 

Breaking this cycle requires smart reforms to political processes, in addition to smart economic policy 

thinking. The most promising ideas for political reform focus not on limiting voice at the top, but rather on 

amplifying voices below the top. Traditional political reform efforts have focused on ‘getting big money 

out of politics’, because big money is drowning out everyone else. Instead, reform efforts ought to focus 

on the concept of expanding ‘political opportunity’. Political opportunity focuses on elevating people and 

ideas to a point where they can be heard amidst all the noise. Somewhere after that threshold is reached, 

there are likely to be diminished returns to additional spending. As democracy scholar Mark Schmitt 

summarizes, ‘Efforts to limit spending at the top end are likely to have less of an impact on opportunity 

than reforms that help others be heard’ (...) The key to a political opportunity framework is that it serves 

two important functions for unraveling the deleterious consequences of political inequality. First, it makes 

the system fairer—by giving voice to the currently voiceless and helping to offset the political influence of 

wealth. Second, it holds the promise of restoring fluidity and creativity to the political process, as candidates 

are forced to compete on new axis of conflict and new compromises emerge”. JACOBS, Elisabeth. 

Everywhere and nowhere: politics in Capital in the Twenty-First Century. In: BOUSHEY, Heather; 

DELONG, J. Bradford; STEINBAUM, Marshall (eds.). After Piketty: the agenda for economics and 

inequality. Cambridge, Massachusstes, Londong, England: Harvard University Press, 2017. Afirmando 

empiricamente esse ciclo vicioso, veja-se Beramendi e Rehm: quanto maior a desigualdade, mais 

necessárias políticas redistributivas; quanto mais fortes essas políticas, maior a divisão social: “And we 

have shown that, indeed, a higher concentration of taxes and transfers (higher progressivity) produces 

higher levels of polarization over social policy (more negative income slopes)” – BERAMENDI, Pablo; 

REHM, Philipp. Who gives, who gains? Progressivity and preferences. Comparative political studies, v. 

49, n. 04, mar 2016. p. 552. 

124 “Our findings reveal that inequality decreases citizens’ satisfaction and stimulates their participation”. 

SOCI, Anna; MACCAGNAN, Anna; MANTOVANI, Daniela. Does inequality harm democracy? An 

empirical investigation on the UK. Dipartimento Scienze Economiche, Universitá di Bologna, Quaderni 

Working Paper DSE n° 935, 2014. p. 29. 
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maior poder político e gozam de liberdades civis mais fortes do que os pobres?”). Sua 

resposta é contundente, no sentido positivo, tanto em países desenvolvidos como em 

desenvolvimento, tanto em países democráticos quanto em não-democráticos125. 

Com Deaton126, cabe observar: 

O processo de causalidade circular e cumulativa impulsionado por dinheiro e 

política está longe de ser comprovado, apesar de cientistas políticos e economistas 

demonstrarem sério interesse no tema. O que atualmente nos falta são noções mais 

precisas dos tamanhos dos vários efeitos — que parcela do crescimento nas 

remunerações mais altas é causada por lobby ou outras atividades políticas; que 

parcela pode ser atribuída à alta produtividade de quem as recebe; e qual é a 

extensão exata da pressão política exercida por esse grupo de interesse em 

oposição a vários outros, como a dos sindicatos, também eles muito bem 

representados em Washington. Tampouco entendemos porque tal influência 

acabou se tornando tão mais poderosa ao longo do tempo, se é que de fato isso 

aconteceu. As respostas a essas questões são cruciais para decidirmos se devemos 

nos preocupar com o aumento das rendas mais altas e por que a preocupação com 

o fato de os ricos ficarem mais ricos envolve muito mais aspectos do que 

simplesmente inveja. Se a democracia vira plutocracia, quem não é rico acaba 

efetivamente privado de direitos. É bem conhecido o pensamento do juiz da 

Suprema Corte Louis Brandeis: os Estados Unidos podem ter ou democracia ou 

concentração de riqueza nas mãos de poucos, mas ter os dois é impossível. A 

igualdade política indispensável à democracia vive sob ameaça permanente da 

desigualdade econômica, e quanto mais extrema for essa desigualdade econômica, 

maior a ameaça à democracia. Se esta for fragilizada, haverá perda direta de bem-

estar porque as pessoas têm razões de sobra para dar grande valor à sua capacidade 

de participar da vida política; a perda dessa capacidade é uma estrada aberta para 

outras perdas. 

                                                 

125  COLE, Wade M. Poor and powerless: economic and political inequality in cross-national perspective, 

1981-2011. International Sociology, v.  33, n. 03, mai.2018. Conclui: “The results are decisive: income 

inequality is detrimental to political and civil equality. As income inequality increases, rich people enjoy 

greater political power and respect for civil liberties than poor people do. These findings are robust to 

estimators that account for reverse causality as well as to a host of control variables that capture levels of 

economic development, economic dependence, and democracy across countries” (p. 377). 

126 DEATON, Angus. A grande saída: saúde, riqueza e as origens da desigualdade. Trad. Marcelo Levy. Rio 

de Janeiro: Intrínseca, 2017. Coloca ainda, mais adiante: “Crescimento, desigualdade e equiparação entre 

os que estavam atrás e os da frente são o lado positivo da moeda. O lado negativo aparece quando o processo 

é capturado e, em consequência, a equiparação nunca chega. São contundentes os escritos do historiador 

Eric Jones sobre os motivos que levaram o Ocidente a se desenvolver depois de 1750 e o sul e o oriente a 

permanecerem estagnados. Na visão dele, não se pode dizer que o resto do mundo nunca experimentou 

crescimento; na verdade, houve sim desenvolvimento, em vários momentos. Mas ele era abortado por 

governantes poderosos ou por religiosos que se apropriavam das inovações para seus próprios fins, ou 

baniam as atividades inteiramente porque ameaçavam suas posições. Seja como for, o crescimento 

econômico sustentável nunca chegou a se consolidar, e a galinha que poderia ter botado os ovos de ouro 

foi asfixiada no nascimento. A extrema desigualdade de poder em tais sociedades resultou em um ambiente 

no qual o crescimento não pôde se firmar, destruindo assim uma rota de libertação”. 
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Glaeser, Scheinkman e Shleifer colocam que a desigualdade subverte instituições, 

prejudicando os direitos de propriedade e o crescimento, uma vez que permite aos mais 

abastados subverter as instituições políticas, regulatórias e jurídicas em seu favor127. Oscar 

Vilhena Vieira, por sua vez, atenta aos efeitos da desigualdade extrema e persistente também 

no próprio sistema jurídico de um país, sustentando que tal condição “destrói a 

imparcialidade da lei, causando a invisibilidade dos extremamente pobres, a demonização 

daqueles que desafiam o sistema e a imunidade dos privilegiados, aos olhos dos indivíduos 

e das instituições”. E prossegue: “Em síntese, a desigualdade profunda e duradoura gera a 

erosão da integridade do Estado de Direito. A lei e os direitos sob essas circunstâncias 

podem, com freqüência, ser vistos como uma farsa, como uma questão de poder, para que 

aqueles que estão entre os mais afortunados possam negociar os termos de suas relações com 

os excluídos”. Desta forma, se se defendeu acima que a desigualdade prejudica a 

participação de uma parcela da população da decisão sobre os rumos da sociedade – isto é, 

sua exclusão da deliberação parlamentar –, Vieira adiciona a exclusão também do sistema 

Judiciário, já que “a distribuição desproporcional de recursos entre os indivíduos e grupos 

dentro da sociedade subverte as instituições, incluindo o trabalho das instâncias responsáveis 

pela aplicação da lei”128.  

De perspectiva sociológica, Jasso sustenta que a maior desigualdade aumenta a 

percepção social de injustiça, “aumentando o abismo entre sub-recompensado e super-

recompensado, esvaziando as categorias intermediárias”129. 

Nessa toada, postula-se que uma grande desigualdade traz incentivos aos indivíduos 

para que invistam esforços e recursos na busca por tratamento prioritário e proteção do 

Estado, causando não apenas alocação ineficiente de recursos, mas distorções sistêmicas 

                                                 

127 GLAESER, Edward; SCHEINKMAN, Jose; SHLEIFER, Andrei. The injustice of inequality. National 

Bureau of economic Research, 9150, 2002. 

128 VIEIRA, Oscar Vilhena. A desigualdade e a subversão do Estado de Direito. SUR – Revista Internacional 

de Direitos Humanos, n. 06, ano 04, 2007. Coloca, finalmente, que os integrantes do “nível inferior” “não 

conseguem atingir um patamar real de completa cidadania e não são totalmente reconhecidos como 

detentores de direitos (mesmo que eles o sejam formalmente)”. Finalmente, “eles não mais esperam que 

seus direitos sejam respeitados pelos outros ou pelas instituições com responsabilidade em aplicar as leis. 

Aqueles que reagem a essa posição degradante se tornam uma ameaça e são tratados como inimigos” (p. 

47). 

129 JASSO, Guillermina. In(Equality) and (In)Justice. Civitas – Revista de Ciências Sociais, v.  16, n. 02, 

abr./jun. 2016. 
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como corrupção e nepotismo130. No mais, dentre os efeitos estruturais das desigualdades 

incluem-se instabilidades econômica, financeira e política131. 

Não é despiciendo recordar, ainda, que há estudos contundentes no sentido da 

existência de correlação positiva entre a desigualdade de um dado país e o número de crimes 

violentos nele ocorridos – “a desigualdade, medida pelo índice de Gini, tem efeito positivo 

e significante na incidência de crimes”132. Contudo, estudo de Ribeiro e Cano sustenta, com 

base em análise comparativa de municípios brasileiros, que o aumento da violência está mais 

relacionado com a pobreza dos cidadãos na base da pirâmide do que efetivamente com a 

desigualdade133. Pesquisas demonstram correlação positiva entre desigualdade e índices de 

mortalidade infantil134. 

Os resultados sociais de uma distribuição desigual, portanto, também devem ser 

questionados135. Considere-se que uma parte considerável da condição de pobreza advém 

não apenas das condições materiais em si, mas do sentimento de diferença em relação ao 

outro – e a desigualdade torna essa percepção demais aguçada, gerando danos severos136. 

Com Jencks, há evidências de que altos níveis de desigualdade conduzem viciosamente a 

oportunidades educacionais desiguais, embora a conclusão do referido autor seja de que: “as 

                                                 

130 DABLA-NORRIS, Era; KOCHHAR, Kalpana; SUPHAPHIPHAT, Nujin; RICKA, Frantisek; TSOUNTA, 

Evridiki. Causes and consequences of income inequality: a global perspective. International Monetary 

Fund, 2015. p. 06. 

131 Ibidem, p. 08. 

132 FAJNZYLBER, Pablo; LEDERMAN, Daniel; LOAYZA, Norman. Inequality and Violent Crime. The 

Journal of Law and Economics, v.  45, n. 1, abr./2002. p. 25. A ideia do estudo é contribuir empiricamente 

com esta conclusão, que se pretende controlada para outros determinantes de taxas criminais. O artigo, 

contudo, expressamente deixa de identificar quais os mecanismos atuando para que uma maior 

desigualdade se traduza em mais crimes violentos. 

133 RIBEIRO, Eduardo; CANO, Ignacio. Vitimização letal e desigualdade no Brasil. Civitas – Revista de 

Ciências Sociais, v.  16, n. 02, abr-jun. 2016. 

134 WALDMANN, Robert. Income distribution and infant mortality, Quarterly Journal of Economics, v.  107, 

n. 04, nov 1992. 

135 Assim: “a variety of other phenomena ranging from health status and life expectancy, crime and Community 

breakdown, political power, and temporal patterns of income and poverty mobility, to intergenerational 

mobility and the transmission of poverty from one generation to the next, all of wich are societal concerns”. 

SALVERDA, Wiemer; NOLAN, Brian; SMEEDING, Timothy M. Introduction. In: Idem (Eds.). The 

Oxford handbook of economic inequality. Oxford University Press, 2009. p. 06.  

136 KOLBERT, Elizabeth. The psicology of inequality. The New Yorker, 15 jan. 2018. 
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consequências sociais das desigualdades econômicas são por vezes negativas, por vezes 

neutras, mas raramente – até onde posso descobrir – positivas”137. 

Wilkinson e Pickett dedicaram-se à reunião de dados estatísticos sobre o tema, a 

demonstrar os males causados pelas desigualdades. Assim, devotam a segunda parte de seu 

livro a demonstrar que as desigualdades estão relacionadas (embora nem sempre haja uma 

relação comprovada de causalidade, como reconhecido pelos Autores) (i) à erosão de 

confiança social, (ii) ao aumento de patologias psíquicas e uso de drogas, (iii) à saúde física 

e expectativa de vida, (iv) aos níveis de obesidade, (v) à performance educacional, (vi) à 

maternidade na adolescência, (vii) às taxas de violência, (viii) a aprisionamento e cultura 

punitivista e (ix) à mobilidade social e igualdade de oportunidades. Os Autores teorizam 

que, na origem do problema, estão as ansiedades sociais potencializadas pelos níveis de 

desigualdade ao aumentar a importância do status social do indivíduo (“começamos a ver a 

posição social como o aspecto mais importante da identidade da pessoa”) e os níveis de 

competitividade138. 

No plano regional, como já ensinava Celso Furtado, a disparidade provoca fluxos 

migratórios que tornam lento o processo de desenvolvimento social. A pobreza de uma 

região implicará prejuízos para toda a nação, aí incluídas as regiões mais abastadas. “A 

fratura que nos alquebra tem projeções negativas num como no outro lado do País. No 

Nordeste perpetua-se a miséria de grandes massas de população; no Centro-Sul freia-se o 

progresso social e cresce a marginalidade urbana”. E, tratando especificamente de um dos 

três pontos de seu receituário para lidar com este problema (a “transferência maciça de 

recursos” à região Nordeste, analisada naquela situação), assinala: “Somente se nos 

convencemos de que o que está em jogo é o futuro de todo o País — de nossas aspirações 

                                                 

137 JENCKS, Christopher. Does inequality matter? Daedalus, v.  131, n. 01, inverno/2002. p. 64. 

138 WILKINSON, Richard; PICKETT, Kate. The spirit level: why greater equality makes societies stronger. 

New York : Bloomsbury Press, 2009. Um bom exemplo é mencionado à p. 44: “Surveys have found that 

when choosing prospective marriage partners, people in more unequal countries put less emphasis on 

romantic considerations and more on criteria such as financial prospects, status and ambition, than do 

people in less unequal societies”. Coloca, afinal (p. 45), que “Not only do large inequalities produce all the 

problems associated with social differences and the divisive class prejudices which go with them, but, as 

later chapters show, it also weakens community life, reduces trust, and increases violence”. 
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como Nação — esse esforço poderá ser realizado, pois ele depende da mobilização de forças 

sociais e políticas de grande magnitude”139. 

Gilberto Bercovici não apenas ecoa tal entendimento (“é um problema da sociedade 

nacional como um todo, não apenas dos residentes nas regiões menos desenvolvidas”) como 

refuta teorias que conduzem à postura passiva ou omissa do Estado no tema – teoria segundo 

a qual a situação de desigualdades seria “temporária” já que “todo o sistema nacional 

tenderia ao equilíbrio” e que Bercovici afirma ter se revelado “absolutamente falsa”. 

Referida doutrina é categórica ao afirmar, no que se faz imperioso concordar, que as forças 

do livre mercado não promoverão a redução das desigualdades regionais, mas antes tendem 

a agravar tal situação. Daí que “é necessária uma política deliberada para que o 

desenvolvimento não acarrete a ampliação da concentração regional de renda”140-141. 

                                                 

139 FURTADO, Celso. Uma política de desenvolvimento para o Nordeste. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, 

v.  1, 1, p. 12-19, dez./1981. O Autor ainda consigna, pondo contundente fecho ao seu texto: “Desigualdades 

de níveis de renda por habitante existem por toda parte. O que se deve buscar não é tanto eliminar as 

diferenças de nível de renda, se bem que isso seja em certa medida necessário, e sim transformar a sociedade 

nordestina a fim de que o desenvolvimento beneficie efetivamente a massa da população. Se não se eleva 

deliberadamente o nível de vida do homem rural nordestino, se este permanece prisioneiro da fome e da 

ignorância, a estrutura social do conjunto do País tenderá a permanecer semi-imobilizada, reproduzindo, 

agravadas, as extremas desigualdades que a caracterizam no momento presente. O objetivo estratégico 

deveria ser abrir espaço para que os que estão realmente embaixo na escala social se transfigurem em 

agentes ativos do desenvolvimento. Esse primeiro impulso, visando a romper as estruturas que aprisionam 

os que estão mais embaixo, somente virá à luz como fruto de uma decidida vontade política. A transferência 

de recursos teria como objetivo central transformar as estruturas rurais, melhorar as condições de saúde e 

educação, particularmente nas áreas produtoras de alimentos de consumo geral, criar as condições de 

acolhimento das novas implantações industriais e dar vitalidade às pequenas e médias empresas diretamente 

ligadas à satisfação das necessidades da população de renda modesta. Uma visão a longo prazo é 

absolutamente necessária se se pretende romper as velhas estruturas responsáveis pela passividade e pelo 

fatalismo que imobilizam atualmente grande parte da população nordestina. (...) Acima de tudo é 

indispensável não perder de vista que, se temos a pretensão de construir uma Nação que assuma plenamente 

o seu destino, a omissão não é alternativa. Se a História nos pedir conta, algum dia futuro, a todos nós 

brasileiros, das oportunidades que aproveitamos ou perdemos na luta para edificar a pátria com que 

sonhamos, será para o Nordeste que se voltará nosso pensamento. Lá ter-se-á consumado a nossa derrota, 

ou vitória”. 

140 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003. 

p. 62-67. 

141 “O esquema engendrado pela Constituição Federal de 1988 adotou, como uma das ideias norteadoras do 

sistema financeiro-econômico, a do planejamento. Com efeito, é o planejamento que constitui o ponto de 

partida de qualquer intenção de equilíbrio de contas, sejam públicas ou privadas (...) O fato é que a 

Constituição republicana de 1988 obrigou o Estado a planejar. Contrariando a tendência usual da legislação, 

que é a de ser editada para consolidar aquilo que já ocorre na realidade, o constituinte houve por bem 

antecipar-se a ela, ou melhor, forçar a mudança de mentalidade (...) Constitui essa determinação a estrutura 

básica da intervenção do Estado na Economia como uma de suas facetas”. HORVATH, Estevão. O 

orçamento no século XXI: tendências e perspectivas. Tese (Concurso para provimento de cargo de Professor 

Titular). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014. p. 275-276. 
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Encerre-se este tópico lembrando as palavras de Alan Greenspan, notório defensor 

da economia de mercado em viés conservador: “se você sente crescentemente que as 

recompensas do capitalismo estão sendo distribuídas injustamente, o sistema não se 

manterá”142. Não à toa, Matias Pereira aponta que a redução das desigualdades é questão não 

apenas de objetivo, mas da própria legitimidade do Estado143. 

1.4. QUAIS SÃO AS FORMAS DE PROMOVER SUA REDUÇÃO? OU: REDUÇÃO DE 

DESIGUALDADES SE DÁ APENAS POR MEIO DO GASTO? 

Visando pôr fecho a este primeiro capítulo, que lança algumas ideias básicas a 

respeito da redução das desigualdades que serão perseguidas nos posteriores, quer-se 

registrar o papel da atividade financeira do Estado nessa busca, e não apenas através do 

gasto público de caráter redistributivo. 

É que circula por diversos ambientes acadêmicos uma ideia tão repetida quanto 

usualmente não-fundamentada juridicamente: a de que o combate à desigualdade deve se 

dar por meio do gasto público, na promoção de políticas públicas realizadas por meio da 

                                                 

142 YERGIN, Daniel. The 42.35% Chance: A chat with Greenspan. 28.set.2007. Disponível em: 

https://www.cnbc.com/id/20887009. Acesso em 05.abr.2018.  No original: “If you have an increasing sense 

that the rewards of capitalism are being distributed unfairly, the system will not stand”. Até mesmo Bill 

Gates já se manifestou sobre o assunto, referindo a obra de Piketty; considera que “High levels of inequality 

are a problem—messing up economic incentives, tilting democracies in favor of powerful interests, and 

undercutting the ideal that all people are created equal” – GATES, Bill. Why inequality matters. 

13.out.2014. Disponível em: <https://www.gatesnotes.com/Books/Why-Inequality-Matters-Capital-in-

21st-Century-Review>. Acesso em 06 abr. 2018. 

143  Assim: “a legitimidade do Estado está na dependência de sua capacidade de implementação de políticas 

públicas, indispensáveis para a solução das questões das desigualdades e injustiças sociais”. Devendo o 

Estado buscar “viabilizar as políticas públicas, considerando que o resultado dessas políticas está 

relacionado à distribuição da riqueza e do crescimento econômico, com justiça social”. MATIAS 

PEREIRA, José. Finanças públicas: a política orçamentária no Brasil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 

207. 

https://www.cnbc.com/id/20887009
https://www.gatesnotes.com/Books/Why-Inequality-Matters-Capital-in-21st-Century-Review
https://www.gatesnotes.com/Books/Why-Inequality-Matters-Capital-in-21st-Century-Review
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despesa, sendo inadequada a participação de outros elementos financeiros para atingir este 

fim, especialmente a tributação144-145. 

Nada obstante seja manifestamente difícil rebater argumentos que não são 

explicitamente sustentados (mas, antes, colocados na forma de pressupostos, sobre os quais 

é desnecessária argumentação), quer-se nesta oportunidade questionar aquela recomendação 

para fixar: o objetivo de redução de desigualdades deve ser perseguido por todos os meios à 

disposição do Estado, inclusive e especialmente por todos os elementos da sua atividade 

financeira, sendo a tributação um destes elementos. 

Inicie-se com uma observação histórica. Na forma da evolução apresentada por 

Martorano, a noção de que os tributos não devem participar do esforço redistributivo pode 

ser oriunda de recomendações econômicas. O Autor indica que nos anos 1950 e 1960, o 

mainstream parecia crer no poder dos tributos para promover desenvolvimento econômico 

inclusivo; mas a maré virou a partir dos anos 1970, passando a indicar que o uso dos tributos 

traria consequências econômicas negativas; essas ideias foram seguidas mais atentamente 

                                                 

144  Indicando o protagonismo dessa ideia a partir dos anos 1970: “Por influência de leituras restritivas da 

literatura de tributação ótima, num contexto em que a revolução novo-clássica dos anos 1970 questionava 

toda a política fiscal do keynesianismo, construiu-se uma espécie de consenso no mainstream e entre 

policymakers de que a política tributária, para não introduzir distorções no sistema econômico, deveria se 

abster dos objetivos distributivos, transferindo-se ao gasto público essa função clássica da política fiscal. 

Este foi o modelo de política fiscal que predominou e predomina até hoje no Brasil, mas que deve ser 

reavaliado frente aos sinais de esgotamento do gasto redistributivo e dos obstáculos ao seu financiamento. 

A experiência histórica mostra que os paradigmas são revisados nos momentos de crise, como o atual. O 

próprio surgimento do IRPF como instrumento de tributação progressiva nos países mais desenvolvidos 

indica isso. Até o início do século XX, a alíquota máxima não passava de 10%, devido às resistências das 

elites econômicas e políticas. Foi preciso o caos político e econômico provocado pela Primeira Guerra 

Mundial e, em seguida, pela Revolução Russa para que, rapidamente, as elites locais concordassem em 

elevar de súbito as alíquotas do imposto para níveis superiores a 50%”. GOBETTI, Sergio Wulff; ORAIR, 

Rodrigo Octávio. Progressividade tributária: a agenda negligenciada. Texto para discussão n. 2190. 

Brasília: IPEA, abr./2016. p. 08. 

145  Do ponto de vista econômico: “Muitos pensadores se preocupam com a questão da distribuição de renda. 

Argumentam que uma sociedade com a renda mais bem distribuída apresenta um ideal a ser perseguido. 

Sugerem ainda que o sistema tributário deve ser utilizado não apenas com o objetivo de arrecadar recursos, 

mas também de promover uma distribuição de renda mais equitativa na sociedade. Embora seja factível 

argumentar-se a favor de uma melhor distribuição de renda, é um equívoco grande a adoção do sistema 

tributário para atingir essa finalidade. Os impostos costumam distorcer o comportamento dos indivíduos, 

piorando assim a eficiência econômica da sociedade. Não apenas isso: ao diminuir a produtividade, os 

impostos têm um impacto negativo no crescimento de longo prazo de uma economia. Sendo assim, é 

fundamental a escolha de um sistema tributário que, providenciando os recursos necessários para o 

financiamento do Estado, seja ao mesmo tempo capaz de gerar o menor grau possível de distorções na 

economia”. SACHSIDA, Adolfo. Novas formas de tributação: imposto sobre movimentação financeira e 

impostos sobre grandes fortunas. In: SACHSIDA, Adolfo (Org.). Tributação no Brasil: estudos, ideias e 

propostas: ICMS, seguridade social, carga tributária, impactos econômicos. Brasília: IEPA, 2017. p. 209. 
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pelos países em desenvolvimento. Contudo, já nos anos 2000 e, especialmente, 2010, 

parecem fadadas ao anacronismo as posições que condenam o uso da política fiscal na busca 

por redução de desigualdades146 – de maneira que a percepção acadêmica majoritária parece 

ter sido novamente alterada147-148. O Autor afirma ter evidências de que o crescimento das 

                                                 

146  “O primeiro resultado a que chegamos é que a política fiscal dos países subdesenvolvidos há de ser diversa 

da utilizada nos países desenvolvidos. Tôda política a ser empregada num país atrasado há que ter como 

objetivo primordial a consecução de seu desenvolvimento econômico e de progresso social de sua 

população. A política fiscal não é senão um aspecto dessa política geral. Por isso, seu objetivo básico, nos 

países atrasados, há de ser auxiliar a consecução daquelas metas de desenvolvimento e progresso”. SILVA, 

José Afonso da. Tributos e normas de política fiscal na Constituição do Brasil. São Paulo, 1968. p. 304. 

147 MARTORANO, Bruno. Taxation and inequality in developing countries : lessons from the recent 

experience on Latin America. WIDER Working Paper n. 2016/98, set./2016. Explica: “In particular, 

opposing views have dominated the discussion around the role of taxation in different periods influencing 

tax revenue and tax composition. Initially, taxation was believed to be a powerful policy tool that could be 

used to mobilize revenue (Musgrave 1959) whereas progressive taxes were thought to be strategically 

important to improve income distribution and to favour a more inclusive process of economic development 

(Kaldor 1963). Following this idea, in the post-Second World War period, policymakers assigned to 

taxation the specific role of promoting redistribution through the introduction of high tax rates on personal 

and corporate income (Bird 2003). Yet, the arrival of the crisis in the early 1970s cast some doubts about 

the effectiveness of taxation on influencing income distribution and correcting market failures. In addition, 

there was a growing consensus that taxation could generate negative consequences in terms of growth 

affecting consumption and investment decisions (Feldstein 2012). As a result, it had been suggested on 

multiple occasions that the only way to achieve effective results in terms of equality was through public 

expenditure (Bird and Zolt 2005). The strength of these ideas and their capacity to affect policy design was 

particularly evident in developing countries where the role of taxation to promote equality was believed, 

both conceptually and practically, to be more difficult owing to the presence of a large informal sector and 

the lack of proper administrative structures (Mahon 2009). Recently, taxation is back at the centre of the 

policy and research agenda. Indeed, while both developed and developing countries dramatically reduced 

tax rates, inequality has sharply increased during the last decades, generating outrage across the world. 

Some of the most prominent economists (e.g. Atkinson 2015; Piketty 2014) have resumed to propose 

taxation as a powerful solution to promote a more equal income distribution. While the majority of these 

contributions focuses on developed countries, less attention is paid on the rest of the world”. 

148  “No mundo desenvolvido, o Estado social foi construído (no período 1932-1980) com base em uma 

tributação altamente progressiva, o que jamais prejudicou o crescimento da economia. Depois de 1980, 

houve uma queda nas taxas mais altas de imposto e os ganhos do capital passaram a ser tributados a 

alíquotas muito mais baixas, aumentando o fluxo de capital para o 1% do topo da pirâmide. Da mesma 

forma, caíram radicalmente os impostos sobre heranças e a tributação sobre o patrimônio. Os mecanismos 

de amortecimento do aumento da desigualdade foram fragilizados. Nos anos 1990, a redução do poder de 

compra dos trabalhadores foi encoberta pela expansão do crédito, por meio de financiamentos hipotecários 

subprime, cujo resultado foi a bolha de ativos que estourou em 2008, levando consigo o próprio sistema 

creditício. É a partir dessas constatações que Piketty defende a retomada da progressividade na tributação 

da renda, com a elevação de alíquotas superiores e redução das possibilidades de dedução. De se ver que 

suas soluções não são nada radicais, pois permanecem adistritas ao campo da redistribuição compensatória, 

fazendo uso das conhecidas fórmulas tax-and-transfer e tax-and-spend. Assim, como assinala a já citada 

tributarista Linda Sugin, em seu estudo da teoria rawlsiana, ‘[o] direito tributário chega depois que a 

produtividade foi maximizada, e deve – até certo ponto, pelo menos – reorganizar os resultados produzidos 

por mercados que trabalham para a concentração de riqueza e oportunidade.’ Entre nós, muito bem observa 

a Professora Misabel Derzi que ‘Piketty encontra no Direito Tributário a fonte para o combate à 

desigualdade, por poder fazer uma redistribuição justa de riquezas’. Uma abordagem menos ortodoxa seria 

propor medidas pré-distributivas, como as privilegiadas por Meade e Rawls, que defendiam um modelo 

econômico alternativo ao capitalismo de bem-estar, a saber: a ‘democracia de cidadãos-proprietários’ 
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desigualdades na América Latina dos anos 1990 responde diretamente à regressividade da 

carga tributária. Martorano não está só na percepção de que as mais recentes pesquisas vêm 

afastando a rejeição de uso dos tributos no combate à desigualdade149. 

O argumento ora comentado parece acatar de pronto algumas ideias questionáveis. 

Primeiro, quanto à vetusta noção de neutralidade econômica dos tributos. Segundo, quanto 

ao próprio papel do tributo na sociedade moderna. 

A ideia de neutralidade tributária150 parece ter sido cientificamente ultrapassada. 

Embora se trate de algo útil do ponto de vista teórico e de desenho fiscal – como algo a 

almejar, sempre em maior grau, mas não em absoluto –, a exigência de neutralidade em 

concreto é tão somente utópica, mesmo falaciosa151, e não pode ser decisiva na hermenêutica 

do ordenamento jurídico-financeiro brasileiro152.  

                                                 

(property-owning democracy)”. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves; OLIVEIRA, Ludmila Mara Monteiro 

de; MAGALHÃES, Tarcísio Diniz. Liberalismo, desigualdade e Direito Tributário. Revista Brasileira de 

Estudos Políticos, n. 110, jan./jun. 2015. p. 255-256. 

149  BASTAGLI, Francesca; COADY, David; GUPTA, Sanjeev. Income inequality and fiscal policy. IMF Staff 

Discussion Note n. SDN.dez.08,  set./2012. p. 14. “But recent research has argued that the efficiency cost 

of progressive taxation may be much smaller than previously thought. For instance, Piketty, Saez, and 

Stantcheva (2011) have argued that the absence of any correlation between rising top incomes and per 

capita GDP growth indicates that increases in top incomes primarily reflect rent-seeking behavior (i.e., 

income increases are achieved at the expense of other income groups) as opposed to productivity increases. 

This has led to calls for more progressive taxation on higher income groups, especially higher taxation of 

―high net wealth individuals (Tanzi, 2011)”. 

150  “O princípio da neutralidade fiscal estabelece um valor ou fim, qual seja, diminuir legitimamente os efeitos 

da tributação sobre a decisão dos agentes econômicos, evitando distorções e consequente ineficiências no 

sistema econômico. A busca de um sistema tributário ótimo, ou seja, que realize as suas funções de 

financiamento de políticas públicas, promoção dos direitos fundamentais, evitando ao máximo 

interferências nas decisões econômicas é o grande desiderato do Direito Tributário”. CALIENDO, Paulo. 

Princípio da neutralidade fiscal. Conceito e aplicação. In: PIRES, Adilson Rodrigues; TÔRRES, Heleno 

Taveira. Princípios de direito financeiro e tributário – Estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo 

Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 540. 

151  “temos de nos guardar da falácia de que existem impostos neutros, ou seja, impostos que geram receita sem 

produzir outros efeitos econômicos paralelos”. Rubens Gomes de Souza, apud TORRES, Ricardo Lobo. 

Tratado de direito constitucional financeiro e tributário. v.  II. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 334. 

152  “Sucede que o princípio da neutralidade é mais de natureza econômica do que propriamente um princípio 

constitucional tributário. E, assim mesmo, existe grande desconfiança entre os economistas no definir o 

neutralismo da incidência fiscal, porque é inevitável a influência do imposto sobre a composição dos preços. 

Rubens Gomes de Souza recomendava que ‘temos de nos guardar da falácia de que existem impostos 

neutros, ou seja, impostos que geram receita sem produzir outros efeitos econômicos paralelos’”. Idem. 

Tratado de direito constitucional financeiro e tributário. v.  IV. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 317-317. 
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E não só utópica, como politicamente orientada: a exclusão da atividade financeira, 

na busca dos objetivos estatais, responde a um ideário conservador153. 

Como coloca Luís Eduardo Schoueri, não se cogita de tributo efetivamente neutro, 

mas “cabe ao legislador ponderar os efeitos econômicos de suas medidas, utilizando-se das 

normas tributárias, como de outros meios que estiver a seu alcance para a indução do 

comportamento dos agentes econômicos, visando às finalidades próprias da intervenção 

econômica”154. O autor segue sugerindo uma reinterpretação da ideia de neutralidade: para 

que não mais seja entendida como ausência absoluta de influência na escolha do contribuinte 

tributado, o que é utópico; mas como menor interferência possível no ambiente 

concorrencial155. Ainda com Schoueri, cabe registrar que a neutralidade tributária, “na feliz 

expressão de Quiroga, apenas pode significar que ‘as normas tributárias não devem estimular 

a não neutralidade’”156. 

Rejeita-se, pois, que a ideia de neutralidade tributária conduz à vedação do uso dos 

instrumentos tributários como meios de buscar a redução de desigualdades. 

No mais, se o argumento é de que o uso de instrumentos fiscais com fins de 

redistribuição conduz a piores resultados em termos de crescimento econômico, tampouco 

este parece se sustentar. A uma, porque, como já exposto acima, tem-se que é justamente a 

                                                 

153  “A neutralidade financeira, para alguns autores, não passa de uma utopia: ‘As finanças neutras’ ou que 

pretendem deixar a estrutura social como a encontraram são, na realidade, também políticas. Defendem 

uma política de caráter conservador, no pressuposto de que o existente é mais justo ou adequado à 

coletividade em cujo meio se processa’. Em verdade, como salienta com acerto ALIOMAR BALEEIRO, 

a chamada finança neutra obedece a uma diretriz conservadora, além de abrir largas concessões ao 

intervencionismo, sobretudo em matéria de protecionismo alfandegário”. BORGES, José Souto Maior. 

Introdução ao direito financeiro. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 1998. p. 45. 

154 SCHOUERI, Luis Eduardo. Livre Concorrência e Tributação. in: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). 

Grandes questões atuais do Direito Tributário. v.  11, São Paulo: Dialética, 2007, p. 253. 

155 “Estudos recentes, aliás, demonstram que, de fato, a idéia de neutralidade é mais uma ilusão do que uma 

realidade”. ELALI, André. Algumas considerações sobre neutralidade e não-discriminação em matéria de 

tributação. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; BRITO, Edvaldo (Orgs.). Direito tributário: princípios e 

normas gerais (Coleção doutrinas essenciais, v.  1). 2. ed. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2014. p. 32. 

156  Prossegue: “Em termos gerais, a neutralidade tributária levaria à busca de um tributo que não afetasse o 

comportamento dos agentes econômicos. Revela-se utópica esta ideia. Como visto, descartados casos 

extremos como a tributação per capita, qualquer que seja o tributo, haverá, em maior ou menor grau, a 

influência sobre o comportamento dos contribuintes, que serão desestimulados a práticas que levem à 

tributação. Nesse sentido, não haverá que se cogitar de tributo, ou atuação neutros da parte do legislador”. 

SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 38-39. 
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maior desigualdade que prejudica o crescimento. Seria, então, um erro não utilizar um dos 

instrumentos existentes para combate-las. A duas, contudo, cabe notar que os estudos não 

parecem indicar que a política fiscal seja prejudicada em termos de efetividade. Como 

concluem Ostry e Berg157: 

Ao analisar a experiência do passado, encontramos poucos indícios de que as 

iniciativas típicas de redistribuição tenham, em média, algum efeito negativo no 

crescimento (...) Em primeiro lugar, continuamos a constatar que a desigualdade 

é um determinante robusto e poderoso tanto do ritmo de crescimento a médio 

prazo como da duração dos períodos de crescimento, mesmo mantendo constante 

o volume de transferências redistributivas. Portanto, continuaria a ser um erro 

concentrar-se no crescimento e deixar que a desigualdade se resolva por si só, até 

porque o crescimento daí resultante poderia ser baixo e insustentável. A 

desigualdade e o crescimento insustentável talvez sejam os dois lados da mesma 

moeda. Em segundo lugar, curiosamente, os dados históricos usados em nosso 

trabalho oferecem poucos indícios de efeitos negativos da redistribuição fiscal no 

crescimento. A redistribuição média e a respectiva redução da desigualdade 

parecem ter uma ligação robusta com um crescimento mais elevado e duradouro. 

Observamos alguns sinais inconclusivos de que redistribuições em grande escala 

podem ter efeitos negativos na duração do crescimento, de forma que o efeito geral 

– inclusive o efeito positivo resultante da redução da desigualdade – é, em grande 

medida, neutro em termos de crescimento. 

Tampouco esta ideia deve ser amparada do ponto de vista do papel do tributo. É que 

poder-se-ia alegar que os tributos são apenas meios de arrecadação de fundos, permitindo ao 

Estado o desenvolvimento de suas políticas a partir da verba recebida.  

Mas esta interpretação falha ao esquecer que a própria coleta de tributos – em seu 

desenho, forma, sujeição, intensidade, dentre os seus diversos caracteres – é, em si mesma, 

uma política pública. A só escolha de tributar o consumo e não a renda (por exemplo), ou 

tributar uma de forma mais intensa que a outra, envolve decisões políticas (como 

mencionado acima, as desigualdades são fruto de escolhas) e traz consequências sociais 

sérias que, em si, devem ser objeto de estudo. E, ao que ora nos interessa: tal decisão faz 

parte do cardápio de opções de que o Estado dispõe158, na amplitude de sua atividade 

                                                 

157 OSTRY, Jonathan D.; BERG, Andrew. A redistribuição como tratamento para a desigualdade: a cura é 

pior do que a doença? iMFdirect blog, 26.fev.2014. Disponível em: 

<https://www.imf.org/external/lang/portuguese/np/blog/2014/022614p.pdf>. Acesso em 06.abr.2018. 

158  “A ideia de justiça tributária não pode ser considerada isoladamente, mas apenas no bojo de uma ideia mais 

ampla de justiça social (inteira). A justiça da política de gastos vem umbilicalmente conectada à ideia de 

justiça tributária. Não se pode definir, por exemplo, sem uma adequada avaliação dessa política de gastos 

sequer qual deva ser a carga tributária total adequada; da mesma forma, não se pode aferir se o sacrifício a 

ser imposto ao universo de contribuintes é justo se não houver uma definição da justiça dos gastos que se 

https://www.imf.org/external/lang/portuguese/np/blog/2014/022614p.pdf
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financeira, para atingir de forma concertada os mais diversos objetivos que lhe são 

constitucionalmente postos159. 

Dito de outra maneira: tributo não se presta apenas como forma de coletar dinheiro. 

Ele possui outras funções, sendo a (re)distributiva uma delas160. 

Assim, tem razão Reuven Avi-Yonah quando indica que o tributo tem três funções161: 

“(i) gerar receitas ao Estado; (ii) redistribuir a riqueza162 e (iii) regulamentação”163. 

Alessandro Mendes Cardoso sustenta que o tributo deve ser compreendido como um dever 

fundamental de solidariedade, sendo “instrumento a serviço da política social e econômica 

                                                 

pretenda levar a cabo”. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. O outro Leviatã e a corrida ao fundo do poço. 

São Paulo: Almedina, 2015. p. 92. 

159 “La actividad financiera es hoy uno de los instrumentos más eficaces y poderosos de ejecución de la 

voluntad política en el ámbito económico y social (...) las nuevas orientaciones fiscales se enderezan a 

asegurar uns redistribución socialmente justa de la renta nacional. No es extraño, por ello, que en la 

literatura hacendística contemporánea se destaque la naturaleza esencialmente política de la actividad 

financiera, su contenido económico y su finalidad social”. SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacieda y 

derecho: introducción al derecho financiero de nostro tiempo. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 

1975. p. 76-77. 

160  Teixeira Ribeiro (apud CATARINO, João Ricardo. Redistribuição tributária: Estado Social e escolha 

individual. Coimbra: Almedina, 2008. p. 19) estipula que um sistema fiscal ótimo deve simultaneamente 

sê-lo em três diferentes aspectos: eficiência, facilidade de gestão e, ao que ora interessa, deverá observar a 

equidade, de modo que “realize a igualdade horizontal e vertical, sendo óptimo do ponto de vista da justiça”. 

161 AVI-YONAH, Reuven S. Os três objetivos da tributação. Tradução de Luís Flávio Neto. Revista Direito 

Tributário Atual, n. 22, São Paulo: Dialética, 2008, p. 27. 

162 “Assim, a tributação pode ter uma função redistributiva, com vista a reduzir a desigualdade na distribuição 

da renda e da riqueza, que resulta do funcionamento normal de uma economia baseada no mercado. Tal 

função tem sido bastante debatida e as diferentes teorias de justiça distributiva podem ser utilizadas para 

afirmar ou negar a sua legitimidade. No entanto, é certo que muitas nações desenvolvidas têm realmente 

procurado atribuir à tributação efeitos redistributivos, embora seja discutível a eficácia obtida ou que é 

possível obter-se neste intento” (Ibidem, p. 10). 

163 Mencione-se a posição de Casalta Nabais, que resiste em incluir os fins sociais no conceito de “imposto”. 

O autor português pleiteia que se faça distinção entre os objetivos fiscais e extrafiscais: “Em conclusão, 

seja numa visão mais radical ou mais moderada, há que fazer uma distinção dos impostos consoante os seus 

objectivos e/ou os seus efeitos, já que os impostos extrafiscais hão-de ter por parâmetro constitucional 

material essencialmente os direitos fundamentais, e os impostos fiscais essencialmente o princípio da 

capacidade contributiva” (NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: 

Livraria Almedina, 1998. p. 251). 
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do Estado redistribuidor”164 – a colocação da tributação enquanto solidariedade está 

presente também em Bereijo165, Sarlo166, Chulvi167 e Machado168. 

Tipke e Lang apontam a necessidade de se saber para qual sociedade deve ser 

produzido o sistema tributário, pois, “sendo dado valor em uma alta medida à redistribuição, 

ao nivelamento de rico e pobre, à distribuição igualitária do capital nacional, deve a parte do 

Estado ser captada o mais cedo possível, antes do consumo, portanto nos momentos em que 

surge o patrimônio ou ainda não foi utilizado (conceito da assim chamada imposição 

orientada pelo capital)”. Por outro lado, seguem os autores, se “a sociedade é concebida o 

quanto possível liberal e individualista segundo o princípio da subsidiariedade para seu bem 

estar e ‘pursuit of happiness’, aí então deve o Estado esperar até que o cidadão consuma. A 

intervenção deve, portanto, o mais tarde possível ser fixada (assim o conceito da chamada 

imposição orientada para o consumo)”169. 

Então, sustentar que o tributo deve estar alheio ao propósito de reduzir desigualdades 

porque a sua função é arrecadatória parece defender uma concepção de tributo já não 

mantida na evolução da compreensão do tema170. Fique-se com a lição de Deodato: 

                                                 

164 CARDOSO, Alessandro Mendes. O dever fundamental de recolher tributos no estado democrático de 

direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p. 146. 

165 BEREIJO, Álvaro Rodríguez. El significado jurídico del deber constitucional de pagar impuestos. Revista 

de Direito Tributário, n. 113, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 25. 

166 SARLO, Oscar. Republicanismo, derechos humanos y deberes tributarios. Revista Mestrado em Direito, 

ano 12, n. 1, Osasco, jan.-jul. 2012, p. 131. Tradução livre. 

167 CHULVI, Cristina Pauner. El deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. 

Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001. p. 70. Tradução livre. 

168  Este, contudo, reconhece a necessidade de considerar o tributo dentro da perspectiva de solidariedade 

social, embora de forma limitada, alegando que “deve ser praticada especialmente no gasto público”. 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 36. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2015. p. 46. 

169 TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. Direito Tributário. Trad. Luiz Dória Furquim. v.  I. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris Editor, 2008. p. 211. 

170  A ideia de tributo só arrecadatório, mínimo, é do Estado Liberal. “Surge, então, o chamado ‘Estado Social’, 

marcando a mudança de paradigma com relação às funções e à forma de atuação do Estado, que passa a 

assumir papel preponderante na vida social em todas as suas esferas, sendo-lhe impingidas as tarefas de 

organizar, coordenar e, principalmente, impulsionar a atividade econômica. Mas a própria interferência do 

Estado na sociedade está vinculada a uma ratio maior, qual seja, a de diminuir as desigualdades sociais 

extremadas pelo sistema econômico capitalista. Nesse contexto, o Estado Social altera a estrutura e o 

fundamento da tributação, que se vincula aos seus objetivos, notadamente, de combate às desigualdades 

sociais e de melhoria da distribuição da renda entre os cidadãos. A partir de então, desenvolve-se uma 

tributação fortemente centrada na capacidade contributiva, que privilegia os tributos progressivos 

(principalmente sobre a renda e as heranças) e que se orienta, sempre que possível e necessário, mediante 
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Diante desse panorama, a receita pública é chamada a realizar a prosperidade social 

(...) O imposto, no Estado moderno, será, como bem diz o ilustre professor, um 

elemento orgânico do conjunto da economia e um fator de prosperidade social (...) 

No meu entender, um sistema tributário justo e enérgico é a mais poderosa arma 

contra as inconformidades e as rebeldias das classes menos privilegiadas pela 

fortuna. O tributo não nivela as desigualdades. Mas as atenua171.  

 

É verdade que tais óbices podem ser considerados como decorrência da observação 

tradicional de que o tamanho do gasto social – isto é, nas rubricas relacionadas à promoção 

de direitos sociais, como previdência, saúde e educação – de um país (em relação ao PIB; ao 

gasto total; à arrecadação) é tomado como padrão de excelência na busca pela medida da 

social democracia naquela nação. Neste raciocínio, se a medida da busca por melhores 

condições sociais está na despesa, então apenas na despesa é que se depositariam os deveres 

de relacionados. 

Mas Gøsta Esping-Andersen foi um dos primeiros a negar que este indicador isolado 

seja suficientemente acurado para dizer sobre aquela medida. Para o sociólogo dinamarquês, 

o gasto social, independentemente de seu tamanho, pode ter diversas propriedades 

institucionais – conduzindo a muito distintos resultados distributivos, mesmo em países onde 

o montante é assemelhado. E, especialmente ao que ora interessa, a observação apenas do 

gasto social obscurece a busca por outros indicadores de promoção do Welfare State, que 

não estão diretamente relacionados à despesa pública. Assim, considera que “as despesas 

                                                 

considerações extrafiscais. Tem-se, portanto, uma dupla justificação para a tributação: a tradicional, de 

sustentar o aparato estatal; e a novel, de influir diretamente na estrutura social, contribuindo para a 

efetivação da equidade entre os cidadãos. O tributo, além de ter a função primordial de arrecadar fundos 

que viabilizem a consecução das tarefas estatais, passa a ser utilizado como instrumento de intervenção em 

setores da vida social (como na economia, no meio ambiente e na estrutura familiar), tendo papel importante 

nas políticas de distribuição de renda. Ou seja, ocorre nesse momento importante evolução do fundamento 

do dever de recolher tributos, que não se baseia mais tão somente na necessidade de disponibilizar recursos 

para a manutenção do Estado, mas também, e em muitos casos preponderantemente, no papel social que 

este desempenha como meio de combater as desigualdades sociais e de promover a redistribuição da renda 

nacional, necessária para efetivar em seu sentido material e pleno o princípio da igualdade, que caracteriza 

as Constituições modernas”. CARDOSO, Alessandro Mendes. O dever fundamental de recolher tributos 

no estado democrático de direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p. 191-192. 

171  DEODATO, Alberto. Manual de ciência das finanças. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 05. 
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mascaram diferenças institucionais básicas sobre como a política social é aplicada (...) 

Medidos como o gasto facilmente obscurecem a presença de diferentes regimes de Bem-

Estar Social”172. 

É justamente nesse contexto que se insere o tema ora sob foco. Isto é: o objetivo 

fundamental da Constituição brasileira de promover redução de desigualdades tem sido 

debatido com grande ênfase nos gastos (despesa pública) – alguns argumentam, como 

colocado, que este objetivo deve ser perseguido por meio do gasto, e não por meio de outros 

                                                 

172 Embora longa, é necessária a menção direta ao texto de Esping-Andersen: “Even a cursory review of the 

dominant empirical studies on the question suggests a severe mismatch between theoretical intent and 

research practice. Virtually all studies examine the welfare state from the point of view of social-

expenditure levels or its redistributive egalitarian effects. However, spending levels and redistributive 

effects are, as such, not especially fruitful for theoretical verification. Granted, an advanced welfare state 

will absorb a good deal of the Gross Domestic Product (GDP), and it may also promote a modicum of 

income equalization. Still, huge expenditures can also reflect a preponderance of unsolved social problems, 

such as unemployment – something that an effective “social democratization” of capitalism presumably 

would eradicate. And, more importantly, expenditures mask basic institutional differences in how social 

policy is applied: social transfers may be disproportionately targeted to privileged civil servants; they may 

be granted only when accompanied by more or less stigmatizing means tests, they may require lengthy 

individual contributions that typically exclude the weaker groups from participation; or, to the contrary, 

they may be granted on a universal basis to all as a citizen right. They may further status cleavages or they 

may engender solidarity. Measures such as spending easily obscure the presence of distinctly different 

welfare state regimes. Any historian of social policy will tell us that the early social reform initiatives were 

spearheaded by representatives of the ruling classes. On the European continent, welfare-state foundations 

were erected by arch-conservative, statist, and paternalistic reformers such as Eduard, Count Taaffe in 

Austria, Otto Bismarck in Germany, and J. B. Estrup in Denmark. These pioneers were quite prepared to 

build extensive schemes for social protection as a means to arrest class conflicts and subordinate workers 

to the state. Organized working-class participation in this era of welfare-state formulation was, at best, 

marginal; often it was oppositional. But liberals, too, played a pioneering role, although their primary efforts 

were dedicated to the establishment of social programs that strengthened the market mechanism, such as 

voluntary contributory insurance and occupational contractual plans. With few exceptions the working 

classes were objects rather than subjects of social legislation until the 1930s. And the design of welfare 

programs typically reflected this. Thus, in Germany and Austria, where levels of social expenditures, 

compared to that of other countries, were very high in the 1930s, welfare-state schemes certainly did not 

conform to labor’s wishes; they were deliberately designed to fragment wage earners into status-distinct 

corporative identities with visibly diferent financial responsibilities and benefit privileges. To put the 

problem in different words, we cannot assume that social-expenditure levels alone can capture theoretically 

relevant variations in welfare-state activities. Welfare-state regimes with only marginal advances in the 

direction of social rights may be comparatively high spenders, as was the case with the United States during 

the 1930s. Different nations may spend approximately the same, but what they spend on may be more 

important, or, still more important, the institutional properties of their programs may differ significantly. 

No political actors have, historically, struggled over spending levels as such. To test theories of working-

class power and welfare-state development we need first to specify concretely what were the working-class 

objectives for which power mobilization was instrumentally important”. ESPING-ANDERSEN, Gøsta. 

Power and distributional regimes. In: Politics and Society, 14(2). 1985. p. 225-226. De forma semelhante, 

Paul Pierson coloca: “there has been a broad recognition that many of the theoretically relevant outcomes 

of welfare state change will simply noot be captured by expenditure data”. PIERSON, Paul. Coping with 

Permanent Austerity: welfare state restructuring in affluent democracies. In: PIERSON, Paul (Ed.). The 

New Politics of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press, 2001. p. 421. 
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instrumentos. As pautas mais comuns são as ligadas ao Programa Bolsa Família, ao sistema 

de aposentadorias e pensões, ao tamanho (e vinculação) das pastas de saúde e educação. 

Outros programas, tão ou mais relevantes, têm recebido atenção menor, mas ainda relevante; 

é o caso do Benefício de Prestação Continuada. Isso não significa, dizer, contudo, que tudo 

aquilo que é comumente chamado de gasto social importa em maior redistribuição de renda 

ou riqueza, como mostram alguns estudos173. 

Quer-se tomar, nesta investigação, rumo diverso: o da apreciação, para fins de busca 

daquele objetivo, de outros âmbitos da atividade financeira do Estado, destacando-se os 

impactos oriundos da formatação do sistema de receitas públicas, da estrutura do 

federalismo fiscal, e da normatização concernente ao endividamento estatal. 

Vislumbra-se nesses âmbitos (e nos que estão a eles associados) um potencial 

analítico subexplorado nos contextos políticos, sociais, econômicos e jurídicos174. Isto não 

chega a ser uma novidade: em tratando de tributação, por exemplo, a maior opacidade das 

renúncias de receitas (em comparação com as despesas), bem como seus possíveis efeitos 

concentradores (de privilégio aos mais ricos), já eram indicados por Stanley Surrey, em seu 

artigo paradigmático publicado em 1970175. Quando o tema é dívida pública, pode-se 

                                                 

173 Mesmo programas que transitam pela despesa pública e são frequentemente apontados como gastos sociais, 

quando estudados em detalhes, revelam funcionamento em verdade concentrador. Nesse sentido: “A partir 

da análise realizada conclui-se que a maior parte dos gastos realizados pelas políticas sociais brasileiras 

reproduz ou reforça as desigualdades existentes e que, provavelmente, outros gastos públicos têm o mesmo 

caráter”. MEDEIROS, Marcelo. O que faz os ricos ricos: o outro lado da desigualdade brasileira. São Paulo: 

Hucitec: Anpocs, 2005. p. 152. Também: MEDEIROS, Marcelo; SOUZA, Pedro. Gasto público, tributos 

e desigualdade de renda no Brasil. Texto para discussão n. 1844. Brasília: IPEA, 2013. Como coloca 

Kerstenetzky: “Em outras palavras, a regressividade das transferências da seguridade social reflete, de um 

lado, a situação no mercado de trabalho – a exclusão de uma significativa parcela da força de trabalho do 

mercado formal e as diferenciações de rendimentos dentro do mercado formal de trabalho –; de outro, a 

estratificação que lhes é peculiar. Esta estratificação pouco suaviza as diferenciações de rendimentos do 

trabalho e ainda cria segmentações próprias – por exemplo, entre servidores públicos e empregados do setor 

privado, e entre diferentes esquemas de benefícios. Para melhorar o desempenho redistributivo da 

previdência, seria preciso aumentar a cobertura previdenciária e melhorar a equidade entre os que recebem 

benefícios previdenciários” KERSTENETZKY, Celia Lessa. O Estado de bem-estar social na idade da 

razão: a reinvenção do Estado social no mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 157. 

174 Uma exceção notável é a obra de Célia Kerstenetzky, que promove análise abrangente, dando muita ênfase 

ao gasto social, mas também observando sistematicamente a tributação como elemento central: 

KERSTENETZKY, Celia Lessa. Op. cit. Ver, por exemplo, fls. 153 e ss. 

175 SURREY, Stanley S. Tax Incentives as device for implementing government policy: a comparison with 

direct government expenditures. Harvard Law Review, v.  83, n. 4, fev. 1970. Interessante notar, ainda, que 

a escolha, para fins de promoção de determinados objetivos, por isenções em detrimento de gasto direto, é 

comumente associada à perda de eficácia – nesse sentido: “Economists have shown that a dollar of 

expenditure stimulates more growth than the growth lost by a dollar of taxation” (WILENSKY, Harold L. 
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facilmente arguir que o déficit democrático é ainda maior: é item deveras intrincado, onde 

grassam as explicações (pretensamente) técnicas, em terminologia sempre de árdua 

penetração; o caráter redistributivo do regramento do crédito público é poucas vezes sequer 

lembrado no debate. 

Neste primeiro momento, então, cumpre enfatizar a preponderância da despesa 

pública nas discussões sobre redução de desigualdades, em detrimento de outros aspectos da 

atividade financeira do Estado – e do Direito Financeiro. É simbólico, nesse sentido, que a 

proposta fiscal apresentada pelo Governo Federal Interino em junho/2016 trate longamente 

dos desequilíbrios do gasto primário, mas em nenhum momento se refira à estruturação da 

receita, dos gastos tributários ou da dívida pública176. 

Reitere-se, portanto, considerar-se que o sistema fiscal, inclusive tributário, é, sim (o 

que voltaremos a tratar quando observada a função dos Direitos Financeiro e Tributário, 

adiante), forma de busca dos objetivos constitucionais, dentre eles o da redução de 

desigualdades. Os instrumentos fiscais participam em pé de igualdade com outros 

instrumentos (incluindo regras trabalhistas, direitos de propriedade e normas sobre 

concentração econômica) na realização das políticas públicas. Assim177, 

[e]m uma economia capitalista, os impostos não são mero meio pelo qual são 

pagos a estrutura do governo e o oferecimento dos serviços públicos. São, isso 

sim, o instrumento mais significativo pelo qual o sistema político põe em prática 

uma determinada concepção de justiça econômica ou distributiva. 

                                                 

Rich democracies: political economy, public policy, and performance. University of California Press, 2002. 

p. 94). Como coloca Stiglitz: “Of course, whenever proposals to reduce or eliminate subsidies (hidden or 

open) are broached, the recipients of those subsidies try to defend them as being in the public interest. There 

is here a certain irony, in that many of these corporations and recipients os government largesse 

simultaneously argue against government spending – for a small government. It is human nature that self-

interest shapes judgments of fairness. The influence can, in fact, be subconscious. But as we have repeatedly 

observed, these subsidies and the efforts to get them distort our economy and our political system”. 

STIGLITZ, Joseph E. The price of inequality : how today’s divided society endangers our future. NY : W. 

W. Norton & Company, 2012. p. 216. 

176 Proposta de Emenda à Constituição n. 241/2016, que prevê um autonominado “Novo Regime Fiscal”, 

limitando o crescimento dos gastos primários do governo central. 

177 MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Tradução de Marcelo 

Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 3. 
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A OCDE também reconhece que a política tributária “pode exercer um papel 

principal” em tornar a distribuição menos desigual178. Gaspar e Garcia-Escribano, da 

perspectiva do FMI, afirmam que a política fiscal precisa comparecer para combater as 

desigualdades, mas que os tributos e as transferências não podem ser avaliados isoladamente, 

mas como conjunto da atividade financeira179-180. Prasad, lembrando que os sistemas 

tributários são um importante reflexo das prioridades e escolhas políticas e ideológicas de 

um país, põe a tributação como uma das formas de combater desigualdades, aumentando a 

progressividade do sistema fiscal, limitando deduções de base e contendo o crescimento da 

tributação sobre o consumo181. Silveira defende “as intervenções na esfera tributária”, 

cabendo, atacar “de um lado, o perfil regressivo da tributação e, de outro, ampliar os gastos 

sociais do governo”182, em ações não excludentes, mas concomitantes e complementares. 

Hatgioannides e Karanassou sustentam abertamente a reavaliação da progressividade 

tributária como medida de combater a desigualdade, excluindo a barreira ao crescimento por 

ela colocada183. 

                                                 

178 “Tax policy can play a major role in making the post-tax income distribution less unequal. In addition, tax 

policy is crucial for raising revenues to finance public expenditure on transfers, health and education that 

tend to favour low-income households, as well as on growthenabling infrastructure that can also increase 

social equity (...) Work by the OECD experts and many others on tax reform and economic growth stress 

the need to weigh up the extent to which high marginal tax rates on income can act as a disincentive, for 

instance, for investment in human capital or discourage entrepreneurship, and the fact that progressive 

taxation of income is one of the main ways for governments to redistribute incomes. ”. CARTER, Alan ; 

MATTHEWS, Stephen. How tax can reduce inequality. OECD Observer. Disponível em 

http://oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3782/How_tax_can_reduce_inequality.html. Acesso em 

06.abr.2018. 

179  “Para que possa o Estado desempenhar-se adequadamente de seus deveres de arbitragem, de impulso e de 

ordem, deve possuir uma visão global da comunidade e de sua economia”. VIDIGAL, Geraldo de Camargo. 

Fundamentos do direito financeiro. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1973. p. 132. 

180 “There is no one-size-fits-all strategy. Redistribution should reflect a country’s specific circumstances, 

including underlying fiscal pressures, social preferences, and the government’s administrative and tax 

capacity. Also, taxes and transfers cannot be considered in isolation. Countries need to finance transfers, 

and the combination of alternative tax and transfer instruments that countries chose can have very different 

implications for equity”. GASPAR, Vitor ; GARCIA-ESCRIBANO, Mercedes. Inequality: fiscal policy 

can make the difference. IMF blog, 11.out.2017. Disponível em : 

https://blogs.imf.org/2017.out.11/inequality-fiscal-policy-can-make-the-difference/. Acesso em 

07.abr.2018. 

181 PRASAD, Naren. Policies for redistribution : the use of taxes and social transfers. International Institute 

for Labour Studies Discussion Paper n. DP/194/2008. p. 28. 

182 SILVEIRA, Fernando Gaiger. Concentração de renda. Revista GV Executivo, v.  07, n. 04, jul./ago. 2008. 

p. 48-49. 

183 HATGIOANNIDES, John; KARANASSOU, Marika; SALA, Hector. Should the rich be taxed more? The 

fiscal inequality coefficient. Review of Income and Wealth 

http://oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3782/How_tax_can_reduce_inequality.html
https://blogs.imf.org/2017/10/11/inequality-fiscal-policy-can-make-the-difference/
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Não é de estranhar, então, que até veículos costumeiramente conservadores em 

termos econômicos considerem a tributação (da riqueza) como a “próxima fronteira em 

termos de boa política econômica”, como fez o Financial Times184. O FMI sustenta que a 

política fiscal ajuda na redistribuição reduzindo as desigualdades de renda disponível e do 

mercado, configurando um poderoso instrumento que explica mais de três quartos das 

diferenças nos níveis de desigualdade entre os países mais avançados e os países em 

desenvolvimento185. 

Já Kirkegaard e Kolb são mais diretos. A pergunta que procuram responder é: quem 

promove mais redistribuição: gastos ou tributos? E sua resposta, comparando os dados 

distributivos, antes e depois da ação do Estado, é firme no sentido de que são os tributos que 

mais impactam186. 

Para retroceder num ponto, parece mesmo que a própria questão a que se busca 

responder está formulada incorretamente. Não se trata necessariamente de promover 

redistribuição, mas de buscar promover o objetivo de reduzir desigualdades. 

                                                 

184 SANDBU, Martin. Inequality does not merit fatalism. Financial Times, 19.dez.2017.  

185 IMF. Fiscal Monitor: Tackling inequality. out./2017. p. 01 e 06. “Fiscal policy can help enhance 

redistribution by reducing both disposable (post-tax-and-transfer) and market (pre-tax-and-transfer) income 

inequalities. Taxes and income-related transfers affect disposable income inequality, whereas in-kind 

transfers such as health and education spending influence the inequality of market incomes. Fiscal policy 

can be a powerful redistributive instrument. Consider the difference in inequality in disposable income 

between Latin America and the Caribbean (the region with the highest average income inequality in the 

world) and in advanced economies (which have the lowest). More than three-quarters of the difference can 

be explained by the greater extent of fiscal redistribution in advanced economies”. São múltiplos os papéis 

da tributação, como coloca o World Inequality Report: "One often-neglected role of top marginal tax rates 

is their ability to reduce pre-tax income inequality. This can occur via two channels. The most obvious one 

is that when top marginal income tax rates are high, top earners have less money to save and accumulate 

wealth, and therefore potentially less income from capital next year. Another way to understand the impact 

on top income tax rates on income inequality is to focus on rich individuals’ bargaining incentives. When 

top marginal tax rates are low, top earners have high incentives to bargain for compensation increases—for 

instance, by putting a lot of energy into nominating the right people to the compensation committees who 

decide on pay packages. Alternatively, high top marginal tax rates tend to discourage such bargaining 

efforts. Reductions in top tax rates can thus drive upwards not only post-tax income inequality but pre-tax 

inequality, as well" – ALVAREDO, Facundo; CHANCEL, Lucas; PIKETTY, Thomas; SAEZ, Emmanuel; 

ZUCMAN, Gabriel (Coords.). World Inequality Report 2018. p. 258. 

186 KIRKEGAARD, Jacob Funk; KOLB, Melina. How governments tax reduces inequality more than how they 

spend. Disponível em : https://piie.com/research/piie-charts/how-governments-tax-reduces-inequality-

more-how-they-spend. Acesso em 07.abr.2018. KIRKEGAARD, Jacob Funk. Tax overhaul risks making 

the US tax and transfer system (even) more regressive. PIIE – Peterson Institute for International 

Economics Policy Brief n. 17-28,out./2017. 

https://piie.com/research/piie-charts/how-governments-tax-reduces-inequality-more-how-they-spend
https://piie.com/research/piie-charts/how-governments-tax-reduces-inequality-more-how-they-spend
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Esta distinção se faz relevante quando observado, consoante adiante, que diversos 

instrumentos da atividade fisco-financeira do Estado brasileiro estão calibrados no sentido 

da maior concentração. Sendo assim, abdicar de uma revisão destes mesmos instrumentos 

seria até mesmo uma futilidade – deixar de endereçar parte do problema por razões 

meramente retóricas187. Afinal, é imperativo reconhecer que a tributação, como o gasto, 

participa da justiça distributiva do sistema orçamentário188.  

Então, ainda que a questão fosse relevante num cenário onde os instrumentos 

financeiros são proporcionais ou progressivos, certamente é facilmente derrubada num 

cenário, como o atual, em que diversos instrumentos – e a tributação é um deles, deveras 

forte – atuam regressivamente. Nesse sentido, alterar sua estruturação num sentido 

desconcentrador não é tanto promover redistribuição quanto, ao menos, compensar a 

regressividade, anulando os efeitos concentradores. 

Os instrumentos financeiros, inclusive tributários, estão à disposição do Estado para 

a consecução de seus objetivos189. Assim devem ser utilizados todos estes instrumentos, não 

                                                 

187  “Ao privilegiar este tipo de tributo como principal fonte de arrecadação e, ao mesmo tempo, atenuar a 

progressividade dos tributos diretos, o sistema tributário brasileiro se tornou um instrumento de 

intensificação da concentração de renda. Se concentração de renda tem causas complexas e difíceis de 

desfazer, não pode ser papel do estado intensificar o fenômeno. Ao contrário, o estado deveria utilizar os 

instrumentos à sua disposição, como o sistema tributário, para atenuar o fenômeno, dada as graves 

consequências que tem sobre toda a sociedade”. ZOCKUN, Maria Helena. Equidade na tributação. In: 

AFONSO, José Roberto; LUKIC, Melina Rocha; ORAIR, Rodrigo Octávio; SILVEIRA, Fernando Gaiger 

(Orgs.). Tributação e desigualdade. Belo Horizonte: Letramento: Casa do Direito: FGV Direito Rio, 2017. 

p. 29. 

188  Coloca Scaff: “o sistema orçamentário será teoricamente mais perverso quanto mais próximo estiver de 

arrecadar de quem tem mais recursos para gastar com quem tem mais recursos; e tão mais virtuoso quanto 

mais próximo estiver de arrecadar de quem tem mais recursos para gastar com quem tem menos”. SCAFF, 

Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república e direitos 

fundamentais. Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito Financeiro). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 353-354. Sobre o tema, também: 

LUKIC, Melina Rocha. Tributação e equidade social: fundamentos constitucionais e precedentes do 

Supremo Tribunal Federal (STF). In: AFONSO, José Roberto; LUKIC, Melina Rocha; ORAIR, Rodrigo 

Octávio; SILVEIRA, Fernando Gaiger (Orgs.). Op. Cit. 

189 “Combater as distorções causadas pela atual estrutura fiscal deve ser prioridade na agenda de nossa nação, 

uma vez que a busca pela justiça social passa, necessariamente, pela realização da justiça tributária. No 

entanto, tal objetivo só pode ser atingido hoje por intermédio de uma profunda mudança na estrutura da 

tributação, que proporcione uma melhor distribuição dos tributos existentes, principalmente aqueles 

incidentes sobre o consumo”. GASSEN, Valcir; D’ARAÚJO, Pedro Júlio Sales; PAULINO, Sandra Regina 

da F. Tributação sobre consumo: o esforço em onerar mais quem ganha menos. Revista Sequência, n. 66,  

jul./2013. p. 225. 
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devendo ser considerados isoladamente, mas uns em conjunto com os outros190 para formar 

um adequado pacote de atuação suficiente, consoante os níveis de desconcentração 

politicamente deliberados191. 

Sendo assim, a objeção de que os instrumentos financeiros, tributários em particular, 

não se prestam a fins redistributivos, é não apenas equívoca como em tudo inadequada, 

representando tão somente um protesto pela manutenção do status quo concentrador, em 

detrimento do objetivo de reduzir desigualdades. 

 

  

                                                 

190 “Enhancing the capability of fiscal policy to address income inequality in developing economies will require 

strengthening both their resource mobilization capacity as well as their capacity to use more progressive 

tax and spending instruments”. BASTAGLI, Francesca; COADY, David; GUPTA, Sanjeev. Income 

inequality and fiscal policy. IMF Staff Discussion Note n. SDN.dez.08,  set./2012. p. 22. 

191 KAPLOW, Louis. Taxation and redistribution: some clarifications. Harvard Law and Economics 

Discussion Paper n. 424, de jun./2003. 
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2. INSTRUMENTOS DA ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO E A 

REDUÇÃO DE DESIGUALDADES. 

2.1. INSTRUMENTOS DA RECEITA PUBLICA. 

2.1.1. Regressividade da carga tributária. 

Quer-se, iniciando este segundo capítulo, registrar a regressividade da carga 

tributária brasileira, atestada por inúmeras fontes. Em se tratando de traço tão marcante da 

realidade fiscal pátria, é suficiente fixar a ideia com seus contornos básicos, permitindo o 

prosseguimento do debate. 

Para melhor ilustrar o tema, convém primeiro recordar os conceitos básicos que 

envolvem o tema debatido: progressividade, proporcionalidade e regressividade. 

Progressivo é o tributo cujas alíquotas crescem na medida em que cresce também a 

base imponível – “alíquotas progressivamente mais elevadas em razão da maior grandeza da 

expressão econômica da matéria tributável”192. O exemplo típico no Brasil é o do Imposto 

sobre a Renda: quanto maior for a renda tributada, maior será também a alíquota incidente193. 

Proporcional é o tributo cujas alíquotas permanecem estáveis, independentemente 

da variação da base de cálculo – “alíquota determinada e imutável, sendo aplicável sempre 

ela, qualquer que seja a grandeza da base de cálculo”194. Assim, a proporcionalidade indica 

que as manifestações de riqueza serão gravadas sempre pelo mesmo percentual, sejam os 

contribuintes ricos ou pobres. O produto da arrecadação, como se faz evidente, será maior 

quanto maior for a base imponível; mas isto decorrerá da própria aplicação sobre a base, e 

                                                 

192 BARRETO, Aires F. Progressividade (conteúdo, sentido, limites de sua aplicação ao IPTU). In TÔRRES, 

Heleno Taveira (coord.). Tratado de Direito Constitucional Tributário: Estudos em homenagem a Paulo 

de Barros Carvalho. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 448. 

193 Embora algumas situações internas à estrutura deste imposto (como na tributação exclusivamente na fonte) 

resultem, na prática, em afastamento da progressividade. Sobre o tema: GUTIERREZ, Miguel Delgado. O 

imposto de renda e os princípios da generalidade, da universalidade e da progressividade. Tese 

(Doutorado). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2009. p. 183. 

194 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de; BIANCO, João Francisco; KARAM, Silvana Mancini; LUNARDELLI, 

Pedro Guilherme Accorsi. Princípios constitucionais tributários. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva 

(Org.). Direito tributário: artigos selecionados em homenagem aos 40 anos do Centro de Extensão 

Universitária. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais: Instituto Internacional de Ciências Sociais, 2012. 

v.  1. p. 1270-1271. 



88 

 

 

não de uma alíquota diferenciada. A maioria dos impostos brasileiros é proporcional, não 

variando sua alíquota conforme a base se torna maior ou menor. 

Finalmente, regressivo é o tributo cujas alíquotas decrescem quanto maior for a base 

de cálculo. Há poucos exemplos de tributos que se pretendem regressivos (alguns aspectos 

do IR sobre rendas do capital são assim, conforme adiante). A razão para tanto é simples: a 

regressividade dos tributos indica que os menos favorecidos pagarão mais – sacrificarão seu 

patrimônio em maior monta para o custeio do Estado, o que ofende axiomas constitucionais 

básicos, tais como o da solidariedade social. 

Uma primeira conclusão açodada indicaria que a carga tributária brasileira (o 

conjunto de tributos) seria levemente progressiva: alguns tributos são progressivos enquanto 

que a maioria é proporcional e apenas situações excepcionais são orientadas para a 

regressividade. Essa conclusão, contudo, seria plenamente equivocada. 

A carga fiscal é, de fato, e sensivelmente, regressiva195. E a explicação para tanto é 

simples: a tributação sobre o consumo, que é prevalecente no Brasil196, contém elementos 

                                                 

195 IPEA. Equidade fiscal no Brasil: impactos distributivos da tributação e do gasto social. Comunicado do 

IPEA n. 92, de 19 de maio de 2011. Brasília: IPEA, 2011. Ainda: SALVADOR, Evilasio. As implicações 

do sistema tributário brasileiro nas desigualdades de renda. 1. ed. Brasília: INESC; OXFAM, 2014. Ver 

ainda: GASSEN, Valcir (Org.). Equidade e eficiência da matriz tributária brasileira: diálogos sobre Estado, 

Constituição e direito tributário. Brasília: Editora Consulex, 2012; e SILVEIRA, Fernando Gaiger; 

REZENDE, Fernando; AFONSO, José Roberto; FERREIRA, Jhonatan. Fiscal equity : distributional 

impacts of taxation and social spending in Brazil. IDP-UNDP Working Paper n. 115. Brasília,out./2013. 

196 “Peor que la concentración en pocas (pero diferentes) áreas es el hecho de que los impuestos indirectos 

(‘bienes y servicios’, ‘comercio exterior’, ‘tasas’ y ‘transacciones financieras’), representaron casi la mitad 

de la carga tributaria en 2014. Esto significa que aproximadamente el 15,46% del PIB nacional fueron 

retirados de la economía sólo con los impuestos indirectos. Em la práctica, cada residente pagó en promedio 

R$ 4,336 de impuestos en 2014 sólo para consumir bienes y servicios. Esta es una característica perjudicial 

para el entorno socio-económico de Brasil, haciendo el sistema poco justo, poco igualitario. Como el 

impuesto indirecto afecta, en general, sobre el valor de los bienes y servicios, el impuesto pagado es el 

mismo para todos los agentes que compran bienes y servicios. El entendimento que prevalece en la literatura 

sobre la tributación es que, admitida previamente la existencia de una distribución desigual de la riqueza 

en la que algunos agentes son menos ricos que otros, la carga del impuesto sobre el bien o servicio 

comprado, por lo general, será relativamente más alto para algunos agentes (menores ingresos) que para 

otros agentes (mayores ingresos). Este tipo de impuestos es lo que la literatura económica denomina 

‘impuesto regresivo’, precisamente porque sobrecarga, en relación con los ingresos, a los más pobres y 

menos a los ricos (especialmente porque aquellos tienden a exhibir una propensión marginal a consumir 

más que los más acomodados) (...) Cabe destacar que, debido al peso de los impuestos indirectos en la carga 

tributaria brasileña, debe considerarse que hay um grado de regresividad nada despreciable en la tributación 

nacional. Los sistemas tributários más avanzados no se basan principalmente em los impuestos indirectos 

y sí en los directos, a pesar de registrarse actualmente un aumento en la proporción de los impuestos 

indirectos en la tributación total de esos países, incluyendo el aumento de las tasas en muchos países como, 

por ejemplo, Japón (...) La recaudación original de impuestos sobre la renta refuerza la tesis preparada 

anteriormente sobre el carácter regresivo del sistema tributario nacional. Con una contribución de menos 
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deveras regressivos197, embora não explícitos198. O ICMS incidente sobre determinado 

produto (refere-se especialmente aqueles de consumo básico) terá mesma alíquota, 

independente de quem for o consumidor final, seja ele rico ou pobre. É, nominalmente, 

proporcional.  

Mas o tributo, embutido no preço, pago pelos menos favorecidos representará, de 

seus rendimentos totais (ou de seu patrimônio) uma parcela muito maior do que representará 

a mesma alíquota aos mais ricos. Um sujeito que tenha renda mensal de R$ 1.000,00 e arque 

com o ônus tributário em suas compras básicas de R$ 200,00, terá 20% de sua renda 

destinada ao pagamento desses tributos. Outro sujeito que tenha renda mensal de R$ 

5.000,00 e arque com o mesmo ônus tributário em suas compras básicas de R$ 200,00, terá 

apenas 4% de sua renda destinada ao pagamento desses tributos. Este exemplo se multiplica: 

quando maior for a renda do indivíduo, menos ele pagará, em percentual de sua renda total, 

                                                 

de 1/5 (una quinta parte) del total, esta tributación demuestra muy poca participación para un sistema que 

pretende ser justo (...) Una vez más, los tipos de impuestos que serían justos desde el punto de vista 

distributivo tienen papel secundario en el sistema tributario brasileño, aumentando sus distorsiones. Estos 

impuestos son a menudo mucho más representativos en las economías más avanzadas”. AFONSO, José 

Roberto; CASTRO, Kleber Pacheco de. Carga tributaria en Brasil: redimensionada y repensada. Revista de 

Administración Tributaria CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias), n. 40, 

mar./2016. p. 07-09. 

197 AVI-YONAH, Reuven ; MARGALIOTH, Yoram. Taxation in developing countries : some recent support 

and challenges to the conventional view. Virginia Tax Review 27, n. 1, 2007. p. 19: “consumption taxes are 

not necessarily regressive. The regressivity is offsetable through a more progressive use of the tax revenue 

generated from other sources, mostly through the expenditure side of the national budget”. 

198 Como lembra Varsano, os problemas distributivos (de equidade vertical) acometem os tributos sobre 

consumo mesmo quando observadas as “melhores práticas tributárias”: “Pode não ser satisfatório em 

relação à equidade vertical caso se meça a capacidade contributiva pela renda familiar e, como usualmente 

é o caso, o consumo seja uma proporção maior da renda das famílias pobres do que da renda das famílias 

de renda alta. Se essas duas condições ocorrem, um imposto geral sobre consumo, IVA ou outro qualquer, 

é regressivo. Será ainda mais regressivo se os serviços, cujo consumo concentra-se nas famílias de renda 

mais alta, não forem tributados com a mesma intensidade que as mercadorias”. VARSANO, Ricardo. A 

tributação do valor adicionado, o ICMS e as reformas necessárias para conformá-lo às melhores práticas 

internacionais. BID: Documento para discussão # IDB-DP-335. Fev./2014. p. 18. 
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de impostos sobre o consumo199-200. Considere-se, ainda, que as famílias mais pobres tendem 

a destinar maior parcela de sua renda a ser consumida, enquanto as mais ricas conseguem 

poupar e investir – uma razão a mais pela qual a referida tributação lhes atinge mais 

fortemente201. As famílias mais pobres, então, têm grande parte de sua renda utilizada para 

pagamento de tributos e este percentual decresce na medida do aumento da renda familiar202. 

                                                 

199 “Assim, basicamente, o contribuinte destinou, em média, 132 dias do ano comercial para o pagamento de 

tributos. Os cidadãos mais pobres, no entanto, trabalharam o equivalente a 197 dias, enquanto os cidadãos 

mais ricos aportariam 106 dias, comparativamente. Em termos absolutos, portanto, a carga tributária 

incidente sobre as famílias de baixa renda é relativamente mais alta, reduzindo significativamente seu poder 

de compra e, com isso, desrespeitando o princípio da capacidade contributiva e afetando diretamente o 

mínimo existencial”. GASSEN, Valcir; D’ARAÚJO, Pedro Júlio Sales; PAULINO, Sandra Regina da F. 

Tributação sobre consumo: o esforço em onerar mais quem ganha menos. Revista Sequência, n. 66,  

jul./2013. p. 224. Para uma reflexão sobre a relativização dessa posição (de que a tributação sobre o 

consumo é por si, regressiva), ver: MOREIRA, André Mendes; SENA, Roberto Miglio. (In)Justiça na 

tributação do consumo: o que a OCDE tem a nos dizer. Revista de Finanças Públicas, Tributação e 

Desenvolvimento, v.  04, n. 04, de 2016. 

200  “Usualmente os impostos indiretos incidem sobre a maioria dos bens e serviços, sejam eles supérfluos ou 

fundamentais. O valor embutido dos tributos indiretos é igual para qualquer pessoa que deseje adquirir um 

dado bem ou serviço. O que a princípio pode parecer justo, haja vista que todos acabariam pagando o 

mesmo valor a título de imposto na compra de um mesmo produto, esconde a base da desigualdade fiscal. 

O desajuste reside no fato de que os adquirentes desse produto podem apresentar níveis de rendimento 

diferente. Dessa forma, o valor do imposto representa uma parcela da renda diferente para cada comprador, 

o que fere o princípio teórico da capacidade contributiva. Apresentando a questão de outra maneira, não há 

tratamento desigual para indivíduos desiguais, como preconiza o conceito de equidade vertical (Stiglitz, 

1999). Naturalmente, o indivíduo que apresenta menores rendimentos terá um percentual maior de sua 

renda comprometido com o pagamento do tributo e vice-versa. Conclui-se que um sistema tributário que 

seja fortemente baseado em tributos indiretos é regressivo e prejudica a boa distribuição de renda (...) ”. 

AFONSO, José Roberto Rodrigues; SOARES, Julia Morais; CASTRO, Kleber Pacheco de. Avaliação da 

estrutura e do desempenho do sistema tributário brasileiro: livro branco da tributação brasileira. BID – 

Documento para discussão #IDB-DP-265. 2013. p. 92. 

201 GAIGER SILVEIRA, Fernando. Equidade fiscal: impactos distributivos e do gasto social. Monografia 

apresentada perante o XVII Prêmio Tesouro Nacional. Brasília, 2012. p. 33. Como coloca Tanzi: “when 

taxes are not raised progressively but are raised in a broadly proportional way and with indirect taxes (as is 

the case in Latin America), the citizens who are at the lower end of the income distribution (the poorer 

classes) will often experience tax increases that are similar proportionally to those experienced by the richer 

classes. When their income is low, or is close to the subsistence level, this tax increase can be very painful 

and can significantly reduce their standard of living. Thus, ceteris paribus, the tax increase will make those 

in the poorer classes even poorer. This implies that there must be a strong belief that the use of the additional 

tax revenue, by the government, will compensate the poorer classes for the higher taxes paid. Putting it 

differently, the additional spending must be more progressive than the higher taxes and must be highly 

valued by the poorer classes”. TANZI, Vito. Taxation and equitable economic development : a historical 

note. 2014. Disponível em : . Acesso em 20.abr.2018. p. 10. Ainda: “Não há muita dúvida sobre a natureza 

regressiva dos tributos indiretos, cuja origem é a inversa relação entre a renda familiar e a propensão a 

consumir das famílias, sendo tanto mais acentuada quanto pior distribuída for a renda do país”. ZOCKUN, 

Maria Helena. Equidade na tributação. Op. Cit, p. 24. 

202  LAVINAS, Lena. A long way from tax justice: the brazilian case. GLU Working paper n. 22, abr./2014. p. 

16-17. 
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Esta relação entre tributos indiretos e regressividade tampouco é nova. Seligman, em 

1894, já a afirmava203. 

Os tributos indiretos representam 63% da carga tributária brasileira204. Nas 

economias mais avançadas, a alíquota média dos tributos indiretos, incidente sobre os mais 

pobres é, em média, três vezes superior à alíquota incidente sobre os mais ricos205. 

Por estas razões, basicamente, é que se fala da regressividade da carga tributária 

brasileira206. A matriz tributária brasileira, calcada em tributos indiretos, especialmente 

sobre o consumo, assim direciona207 (problema compartilhado com os demais países latino-

                                                 

203  “When indirect taxes exist they often, it is said, act regressively and hit the poor harder than the rich. The 

direct tax with its progressive scale is to act as an engine of reparation”. SELIGMAN, Edwin R. A. 

Progressive taxation in theory and practice. Publications of the American Economic Association, v.  09, 

n. 01/02, jan./mar. 1894. p. 76. 

204 SEAE – Secretaria de Acompanhamento Econômico. Efeito redistributivo da política fiscal no Brasil. 

Brasília, 2017. p. 07. 

205 “Indirect taxes: In an analysis of 12 European Union economies, the effective indirect tax rate, calculated 

as the share of consumption taxes in total household income, is on average three times higher for the bottom 

income decile than for the top decile (O’Donoaghue, Baldini and Mantovani, 2004). While both the value-

added tax (VAT) and excise duties are regressive in all economies, excise taxes are especially regressive, 

their share in total income being four times higher in the bottom income decile than in the top decile”. 

BASTAGLI, Francesca; COADY, David; GUPTA, Sanjeev. Income inequality and fiscal policy. IMF Staff 

Discussion Note n. SDN.dez.08,  set./2012. p. 14. 

206  SALVADOR, Evilasio. As implicações do sistema tributário brasileiro nas desigualdades de renda. 1. ed. 

Brasília: INESC; OXFAM, 2014. Como coloca Afonso: “a tributação brasileira tende a ser muito 

regressiva, porque usa e abusa dos tributos indiretos. Por força disso, quanto mais pobre o indivíduo, maior 

sua propensão a consumir e, assim, maior tende a ser a incidência relativa do tributo sobre a renda familiar. 

Não faltam estudos que mostram que a tributação no Brasil chega a aumentar a concentração de renda, 

numa situação radicalmente inversa à observada nos países que mais privilegiam o chamado estado do bem 

estar social”. AFONSO, José Roberto R. IRPF e desigualdade em debate no Brasil: o já revelado e o por 

revelar. FGV IBRE, Texto para Discussão n. 42, ago./2014. p. 35. 

207 BANCO MUNDIAL. Um ajuste justo: análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil. Banco 

Mundial: nov./2017. “A reforma tributária também poderia melhorar a equidade, pois o sistema tributário 

brasileiro é regressivo. Tributos indiretos, que tendem a afetar os mais pobres de maneira desproporcional, 

representam 55% da receita tributária. Apesar das baixas alíquotas, a tributação efetiva sobre alimentos 

básicos é de 13,1%. Conforme mencionado acima, o efeito regressivo da tributação indireta acaba por 

neutralizar os efeitos positivos das transferências aos mais pobres (Higgins e Pereira, 2013). A tributação 

sobre a renda pessoal desempenha um papel relativamente pequeno no Brasil (18% da receita tributária, ou 

6% do PIB). Devido à existência de muitas fontes de renda não tributáveis (tais como ganhos de capital e 

dividendos), a tributação sobre a renda pessoal não afeta os ricos de maneira adequada. Os indivíduos que 

ganham mais de 40 salários mínimos pagam somente 6,4% de sua renda total na forma de imposto sobre a 

renda, ao passo que os que ganham entre 20 e 40 salários mínimos pagam somente um pouco mais (11,7%) 

(Gobetti e Orair, 2016)”. BANCO MUNDIAL. Um ajuste justo: análise da eficiência e equidade do gasto 

público no Brasil. Banco Mundial: nov./2017. p. 35. 
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americanos208 e países em desenvolvimento, em geral209, podendo se afirmar tratar-se de 

uma tendência mundial210) – e pouco se alterou, nesse sentido, nos últimos vinte e cinco 

anos211 (Medeiros e Souza acusam ser “uma estrutura tributária oriunda dos anos 1960 e 

                                                 

208 “A tabela 18 mostra que os países da América Latina possuem uma tributação muito centrada no consumo 

de bens e serviços e menos voltada para a renda e a seguridade social. Esse resultado é o esperado visto que 

são países de renda per capita baixa ou média, de população relativamente jovem e com a economia em 

processo de desenvolvimento, ao contrário dos países da OCDE”. CASTRO, Fábio Ávila de. Imposto de 

Renda da Pessoa Física: comparações internacionais, medidas de progressividade e redistribuição. 

Dissertação (Mestrado). Universidade de Brasília. Brasília, 2014. p. 45. Em outra oportunidade, o mesmo 

Castro, em conjunto com Bugarin, analisa detidamente o conteúdo da progressividade do IRPF, afirmando 

que o tributo “cumpre honrosamente o papel de tentar contrabalançar o perfil regressivo da tributação 

indireta no país” – CASTRO, Fábio Avila de; BUGARIN, Maurício Soares. A progressividade do imposto 

de renda da pessoa física no Brasil. Estud. Econ., São Paulo, v.  47, n. 2, p. 259-293, jun. 2017. Disponível 

em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

41612017000200259&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 20.abr.2018. p. 291. No mesmo sentido: “Al revisar 

los estudios disponibles sobre la incidencia distributiva de los impuestos, se verifica que la mayoría de ellos 

coincide en los efectos sobre la equidad de cada tributo en particular (...) Es por esto que se afirma que la 

preeminencia de los impuestos indirectos al consumo y la debilidad del impuesto a la renta personal son 

los principales determinantes del bajo impacto redistributivo del sistema y, en algunos casos, de la 

regresividad de la incidencia global” – AMARANTE, Verónica; JIMÉNEZ, Juan Pablo. Desigualdad, 

concentración y altas rentas en América Latina. In: JIMÉNEZ, Juan Pablo (Ed.). Desigualdad, 

concentración del ingreso y tributación sobre las altas rentas en América Latina. Libros de la CEPAL, N° 

134 (LC/G.2638-P), Santiago: CEPAL, 2015. p. 27-28. 

209  Prasad recorda que “Reliance on indirect taxes is also related to a country’s level of development, with 

developing countries relying on these taxes most heavily and developed countries least (see table 1). 

Indirect taxes, which include taxes on goods and services and international trade, constitute about half of 

the total tax revenue for most of the developing countries, at 48 per cent and only 32 per cent for the 

developed countries. The opposite correlation to development is observed with direct taxes. For example, 

direct taxes constitute on average 30 per cent of tax revenue in developed countries, 20 per cent in middle-

income countries and 17 per cent in low-income countries (...) There are four major reasons why developing 

countries rely more heavily on indirect taxes than direct taxes. First, given their low income levels, the tax 

base is relatively small, and therefore indirect taxes represent an easier way to collect government revenue. 

Second, the efficiency of tax collection in developing countries is often poor. Third, tax evasion is high. 

And fourth, developing countries have a large informal sector which does not pay income taxes. Together 

these reasons often make indirect taxation more attractive for developing countries”. PRASAD, Naren. 

Policies for redistribution : the use of taxes and social transfers. International Institute for Labour Studies 

Discussion Paper n. DP/194/2008. p. 07-08. 

210  “Tax systems around the world have become steadily less progressive since the early 1980s. They now rely 

more on indirect taxes, which are generally less progressive than direct taxes, and within the latter, the 

progressivity of the personal income tax has declined, reflecting most notably steep cuts in top marginal 

tax rates (...) The backdrop to the debate is a marked increase in income inequality in many countries over 

the last few decades and a spectacular increase in the income share of the top 1 percent in particular, 

especially in the Anglo-Saxon world”. IMF. Fiscal Monitor: Taxing times. out./2013. p. 34. 

211 “O sistema tributário era e segue sendo concentrado na imposição indireta, incidente sobre o consumo de 

bens e serviços, o que impõe um ônus mais pesado justamente sobre as camadas populacionais com menor 

poder aquisitivo. Em 1990, a arrecadação dos impostos sobre o consumo (IPI, ICMS, ISSQN) e das duas 

contribuições sociais incidentes sobre a receita/faturamento das empresas (PIS e COFINS) correspondia a 

46,47% da arrecadação bruta total, ao passo que a arrecadação do imposto sobre a renda/contribuição social 

sobre o lucro, somada à arrecadação dos impostos sobre o patrimônio (IPTU, IPVA, ITR), correspondia a 

19% da arrecadação bruta total (BRASIL, 2001). Trazendo essa comparação para o ano de 2010, temos 

respectivamente os valores de 41% e 23,5% (BRASIL, 2012a). Portanto, a proporção entre a tributação 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-41612017000200259&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-41612017000200259&lng=pt&nrm=iso
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típica de países semi-industrializados, altamente dependente de tributos indiretos e com 

cobranças apenas residuais sobre heranças e patrimônio”)212. E pior: esta regressividade 

tributária tende a neutralizar os efeitos do gasto social e dos tributos progressivos213-214. 

                                                 

indireta sobre o consumo e a tributação direta sobre a renda e o patrimônio permaneceu praticamente a 

mesma ao longo desse largo período”. GODOI, Marciano Seabra de. Tributação e orçamento nos 25 anos 

da Constituição de 1988. Revista de Informação Legislativa, ano 50, n. 200, out-dez 2013. p. 140. Ver 

ainda: MARTORANO, Bruno. Taxation and inequality in developing countries : lessons from the recent 

experience on Latin America. WIDER Working Paper n. 2016/98,  set./2016 – o Autor separa especialmente 

a evolução nos anos 1990, quando a influência liberal fez reduzir tributos sobre a renda e patrimônio, 

agravando o uso dos tributos sobre o consumo; e os anos 2000, quando o aumento de tributação se deu via 

renda, lucros e ganhos de capital. Também: OECD/ECLAC/CIAT/IDB. Revenue statistics in Latin America 

and the Caribbean 2017. OECD Publishing. Paris, 2017. p. 62 e 65-67. 

212 MEDEIROS, Marcelo; SOUZA, Pedro. Gasto público, tributos e desigualdade de renda no Brasil. Texto 

para discussão n. 1844. Brasília: IPEA, 2013. p. 27. 

213 GAIGER SILVEIRA, Fernando. Tributação, previdência e assistência sociais: impactos distributivos. Tese 

(Doutorado). Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2008. “No caso brasileiro, como se verá, 

além dos ganhos distributivos das políticas sociais – melhor, dizendo, das transferências monetárias 

governamentais – serem bem mais modestos, esses são neutralizados pelo resultado regressivo da 

tributação. Resultado que, como dito, se deve principalmente à composição da tributação no que se refere 

aos impostos diretos e indiretos, e não à progressividade ou regressividade deles (...) Considerando que os 

tributos refletem, grosso modo, o grau de solidariedade entre os cidadãos, fica evidente que, no Brasil, essa 

é muito pouco considerada” – p. 125-126. O mesmo é dito pelo IPEA: “O gasto social e os tributos 

incidentes sobre as famílias apresentam, em seu conjunto, um efeito progressivo. Observa-se, todavia, uma 

regressividade na incidência tributária total da tributação, devido ao predomínio dos tributos indiretos sobre 

a base de arrecadação” – IPEA. Equidade fiscal no Brasil: impactos distributivos da tributação e do gasto 

social. Comunicado do IPEA n. 92, de 19 de maio de 2011. Brasília: IPEA, 2011. p. 04. 

214  “Indirect taxes generally offset the equity gains that could be achieved through progressive direct taxation. 

Typically indirect taxes are regressive since the poor tend to spend a higher proportion of their income on 

goods and services than the rich do. One way to increase progressivity of indirect taxes is to target taxation 

on goods and services consumed at different rates by the rich and the poor. For instance, one could lower 

or eliminate the VAT on products which make up a large proportion of the poor household’s consumption, 

such as basic food items, while increasing taxes on products generally consumed by the rich, such as luxury 

goods”. PRASAD, Naren. Policies for redistribution : the use of taxes and social transfers. International 

Institute for Labour Studies Discussion Paper n. DP/194/2008. p. 08. Ainda: “Zockun et al. (2007) é 

categórico ao afirmar que a regressividade da tributação indireta no Brasil é suficiente para superar a 

progressividade da tributação direta, com resultado final prejudicial aos mais pobres. A Tabela 25 mostra 

a distribuição da carga tributária por faixa de renda. (...) Quatro pontos chamam atenção na Tabela 25: a 

regressividade na carga tributária total, o aumento da regressividade na tributação indireta, a pouca 

progressividade na tributação direta e a piora da progressividade na tributação direta de 1996 a 2004. Sobre 

o último aspecto nota-se que a diferença no pagamento de tributos diretos entre a primeira faixa de renda 

(até 2 salários-mínimos) e a última (mais de 30 salários-mínimos) caiu substancialmente de 1996 para 2004: 

no primeiro ano, enquanto as famílias mais pobres comprometiam 1,7% da renda com tributos diretos, as 

mais ricas dispunham de 10,6% da renda – uma diferença de 9,9%; já no último ano, esses percentuais 

ficaram em 3,1% e 9,9%, respectivamente, proporcionando uma diferença de 6,8%. Note que, enquanto as 

famílias com até 2 salários mínimos tiveram um aumento da carga tributária direta, as famílias com mais 

de 30 salários-mínimos conseguiram uma redução da carga tributária direta. A distribuição, que já era pouco 

progressiva em 1996, conseguiu piorar significativamente em 2004, indo, em questão de equidade, no 

sentido contrário ao das boas práticas tributárias. O movimento perverso da tributação direta soma-se à já 

exposta regressividade apresentada pela tributação indireta. Mais do que isso, a regressividade da carga 

indireta cresceu de 1996 para 2004: se no primeiro ano a diferença de pagamento de tributos entre as classes 

extremas foi de 19,2% (resultado de 26,5% menos 7,3%), em 2004 ela aumentou para 29,4% (resultado de 
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Parece consensual que o uso concentrado de tributação sobre o consumo produz 

regressividade. Estudo comparado no âmbito da OCDE, por exemplo, aponta claramente 

esse impacto215. 

Estudos analíticos foram capazes de decompor a tributação total por decil de renda 

da população; e a conclusão a que chegam é que as classes mais baixas pagam mais tributos, 

percentualmente, do que as classes mais altas216. 

Os dados oficiais tampouco negam esta realidade. Como estipulado em Relatório de 

Observação do Executivo Federal: 

                                                 

45,8% menos 16,4%). Em resumo, o Brasil não tem apenas um sistema tributário regressivo, como até 

acentuou tal distorção em período recente. (...) Em estudo mais recente, Rezende, Afonso e Silveira (2011), 

voltam a constatar que o peso dos tributos indiretos (altamente regressivos) não é compensado pela 

progressividade dos tributos diretos, resultando em uma carga tributária total de caráter regressivo. Já 

Siqueira, Nogueira e Souza (2012) mostram algum grau de progressividade na tributação (direta e indireta), 

apesar de admitirem que o papel redistributivo do sistema é insignificante.  Da forma como está desenhado 

o sistema tributário atualmente, existem poucas manobras a fazer nele com o intuito de reduzir ou amenizar 

os problemas distributivos do país. A soma de um escopo de tributos indiretos altamente regressivo com a 

ineficiência progressiva dos tributos diretos resulta em uma fraca ferramenta de redistribuição de renda no 

Brasil (Immervoll, 2006). A valorização da tributação direta exigiria uma reforma que ao menos revisasse 

o potencial de deduções do imposto de renda dos indivíduos (talvez mais importante que a elevação de 

alíquotas), reduzisse a distância entre a tributação dos rendimentos de capital e do trabalho, e ainda, no 

âmbito do imposto de renda sobre empresas, também elevasse a incidência sobre aquelas de caráter pessoal. 

Quanto mais ambiciosa fosse essa pauta, maiores seriam as resistências políticas para sua adoção”. 

AFONSO, José Roberto Rodrigues; SOARES, Julia Morais; CASTRO, Kleber Pacheco de. Avaliação da 

estrutura e do desempenho do sistema tributário brasileiro: livro branco da tributação brasileira. BID – 

Documento para discussão #IDB-DP-265. 2013. p. 92-95. 

215 WARREN, Neil. A review of studies on the distributional impact of consumption taxes in OECD countries. 

OECD Social, Employment and Migration Working Papers n. 64, DELSA/ELSA/WD/SEM(2008)1, de 

jun./2008. “What can be deduced from our limited results is that, being regressive – regardless of its 

particular design attributes – the higher the level of consumption tax, the greater its adverse impact on the 

post-tax income distribution. This suggests that a change in the tax mix towards consumption taxes will 

make the post-tax distribution of income more unequal in the absence of countervailing changes to 

progressive taxes or to the distribution of government expenditure” (p. 52); “The discussion in this paper 

has clearly indicated that consumption taxes have a regressive impact on the distribution of household 

annual income – even despite methodological differences across studies. This contrasts with the equalising 

impact of personal income taxes, which fall more heavily on the higher income groups. This contrast 

implies that any study of the distributional impact of government activities based on personal income taxes 

alone will misrepresent the overall impact of all taxation” (p. 57).  

216 “Figure 8 presents the results of the estimation of the incidence of indirect taxes on the total household 

income in 2009 and 2003, according to income levels. Two facts are noteworthy: first, the high regressivity 

of indirect taxes, particularly ICMS and PIS/COFINS; second, the stability observed in the indirect burden 

on households, especially in the first income decile. In reality, there were small reductions in the share of 

indirect taxes on income, between 1 and 2 per cent, with an emphasis on the drop that occurs in the 2nd, 

3rd and 4th deciles. This maintains the highly regressive profile of the incidence of indirect taxation”. 

SILVEIRA, Fernando Gaiger; REZENDE, Fernando; AFONSO, José Roberto; FERREIRA, Jhonatan. 

Fiscal equity : distributional impacts of taxation and social spending in Brazil. IDP-UNDP Working Paper 

n. 115,out./2013. 
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“Quando decompomos o ônus fiscal em direto e indireto, percebemos que os 

tributos diretos até aumentam de importância à medida que a renda familiar se 

eleva, mas esse efeito é insuficiente para compensar o alto peso das incidências 

indiretas no orçamento das famílias de menor nível de rendimento. É isto que 

explica o grau de regressividade do nosso sistema de arrecadação (...) A exagerada 

participação dos tributos indiretos na carga tributária brasileira, em detrimento das 

demais incidências, pode ser observada através da comparação com indicadores 

médios obtidos pelos países da OCDE”217. 

Esta realidade é confirmada no gráfico: 

 

Fonte: BRASIL. Presidência da República. Observatório da Equidade. Indicadores de Equidade do Sistema 

Tributário Nacional. Brasília: Presidência da República, Observatório da Equidade, 2009. p. 26218. 

 

A imagem denota com clareza a questão de que se está tratando: a tributação indireta, 

máxime sobre o consumo, onera proporcionalmente muito mais as camadas mais pobres e 

muito menos as camadas mais ricas. 

Esta realidade é demonstrada ainda pela comparação entre as incidências direta e 

indireta, como se vê: 

 

                                                 

217 BRASIL. Presidência da República. Observatório da Equidade. Indicadores de Equidade do Sistema 

Tributário Nacional. Brasília: Presidência da República, Observatório da Equidade, 2009. p. 25-27. 

218 Gráfico semelhante, separando por tributo indireto, é apresentado por GAIGER SILVEIRA, Fernando. 

Equidade fiscal: impactos distributivos e do gasto social. Monografia apresentada perante o XVII Prêmio 

Tesouro Nacional. Brasília, 2012 (p. 46). 
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Fonte: IPEA. Equidade fiscal no Brasil: impactos distributivos da tributação e do gasto social. Comunicado do 

IPEA nº 92, de 19 de maio de 2011. Brasília: IPEA, 2011. 

 

Demonstra-se, de forma contundente, que a tributação indireta vai decrescendo ao 

longo da tabela enquanto que a tributação direta, ao inverso, cresce, para atingir mais 

pesadamente os mais ricos. 

Por isso, então, que Fernandes e Gassen afirmam que o sistema de redução de 

desigualdades depende de uma “retroalimentação”, com mudança do perfil tributário (menos 

regressivo), reduzindo a tributação sobre o consumo, o que não apenas diminui o gravame 

fiscal como aumenta a renda das famílias mais pobres, majorando seu poder de compra e de 

participação nas oportunidades de educação e escalada social219. 

Necessário, contudo, afirmar uma diferença metodológica já sugerida acima. Na 

análise destes temas, impõe-se dividir, para que o debate seja profícuo, entre a 

                                                 

219 FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; GASSEN, Valcir. Tributação, desigualdade social e reforma 

tributária: os três Poderes e os objetivos da República. Revista jurídica da Presidência, Edição 

comemorativa de 17 anos. 2016. p. 359-360. 
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progressividade/regressividade dos tributos individualmente considerados; e a 

progressividade/regressividade da carga tributária brasileira220-221. 

Por isso mesmo, a regressividade que se quer aqui enfatizar não diz respeito tão 

somente a um aspecto isolado, mas considera diversos aspectos da pauta tributária, na linha 

do demonstrador por Gaiger Silveira: 

A progressividade da tributação direta no Brasil mostra-se similar à dos países 

centrais. Observa-se, contudo, uma participação muito inferior na renda pessoal. 

Com isso, o impacto distributivo perde eficácia. Preocupante é a regressividade 

do IPTU, tributo sobre o patrimônio que deveria ser, assim como o IR, 

progressivo. Esse fato na verdade indica quão frágil é a solidariedade fiscal na 

sociedade brasileira, pois, como dito, os tributos diretos têm uma participação 

muito menor no orçamento fiscal brasileiro, em vista do que se observa nos países 

centrais. Assim, o financiamento das políticas públicas fica a cargo dos tributos 

indiretos que são, por natureza, regressivos. E, ainda mais, nota-se que vêm 

ganhando destaque os de caráter cumulativo, com efeitos perversos na eficiência 

econômica222. 

Poder-se-ia até mesmo acrescer nesta distinção a progressividade ou regressividade 

da atividade financeira do Estado, o que englobaria não só os tributos, mas a sua 

consideração no contexto da atividade financeira em geral, ao lado dos demais instrumentos 

                                                 

220 Afirmam Liam Murphy e Thomas Nagel: “as informações sobre a incidência real das cargas tributárias só 

têm uma importância instrumental. O que importa realmente são os resultados de grande escala. O governo 

que busca melhorar a justiça dos resultados sociais precisa saber se uma determinada reforma tributária vai 

aumentar ou diminuir a desigualdade, o nível de bem-estar dos mais pobres, a igualdade de oportunidades, 

etc. O verdadeiro problema da moralidade política está em quanto os resultados sociais são justos; e o 

conhecimento da distribuição real das cargas tributárias só é importante na medida em que nos ajuda a 

atingir esse objetivo”. MURPHY, Liam; e NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a 

justiça. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 178. 

221 “Table 5, which shows the estimated direct and indirect tax burdens on families in 2009, shows that the high 

degree of regressivity in indirect taxation is not offset by the progressivity of direct taxes, resulting in an 

overall regressivity of the tax system (...) Progressivity remains insufficient to counter the regressive 

indirect taxes, whose incidence on monetary income exceeded 30 per cent in the poorest half of the 

population, compared to 19 per cent in the eighth and 12 per cent in the tenth deciles (...) Thus, Figure 9 

shows the shares of direct and indirect taxes on total initial income, as well as the share of indirect taxes in 

the total disposable income — net of all direct taxes. Again, the regressivity of indirect taxation and 

progressivity of direct taxation are shown, resulting in a total tax burden that is regressive: among the 

poorest decile, it reaches around 32 per cent, and then it falls steadily to 12 per cent among the richest 

decile”. SILVEIRA, Fernando Gaiger; REZENDE, Fernando; AFONSO, José Roberto; FERREIRA, 

Jhonatan. Fiscal equity: distributional impacts of taxation and social spending in Brazil. IDP-UNDP 

Working Paper n. 115, out 2013. 

222  GAIGER SILVEIRA, Fernando. Tributação, previdência e assistência sociais: impactos distributivos. 

Tese (Doutorado). UNICAMP. Campinas, 2008. p. 125. 



98 

 

 

de Direito Financeiro (outras receitas, despesas, partilha, dívida, fiscalização)223. Este tema 

será referido novamente adiante, embora deva-se desde já consignar não ser esse o objeto 

destas linhas. 

Quer-se ressaltar, portanto, que embora a progressividade/regressividade dos tributos 

individuais seja obviamente relevante, ela não se confunde com a característica da carga 

tributária. São temas entrelaçados e que podem e devem ser analisados em conjunto. Não 

podem, contudo, ser confundidos, sob pena de abandono de rigor metodológico que permita 

alcançar conclusões firmes. 

O fato é que a regressividade da tributação é deveras relevante no sistema de redução 

das desigualdades, inclusive regionais. Como recorda Daniel Monteiro Gelcer, seguindo 

Celso Furtado, “as pessoas que vivem nas regiões menos desenvolvidas possuem uma renda 

média muito inferior àquelas que vivem nas regiões mais desenvolvidas. Se a carga tributária 

estivesse concentrada na renda, a medida que a renda da região Centro-Sul aumentasse com 

muito maior intensidade, como de fato ocorreu, maior seria a sua carga tributária. Neste 

sentido, se, por um lado, o Governo Federal vem, historicamente, transferindo recursos, por 

meio de gastos assistenciais, para o Norte e Nordeste, por outro, a arrecadação tributária vem 

atuando em sentido oposto, ou seja, gerando uma tributação regressiva, mais elevada do que 

deveria na região Nordeste”224. 

Então, embora estas linhas estejam tentando apartar, tanto quanto possível, os 

objetivos relacionados às desigualdades regionais daqueles relacionados às desigualdades 

                                                 

223 “Una vez aclarado el campo de las concepciones deontológicas de la propiedad fundadas en sua primacía y 

disimetría respecto a los derechos sociales y una vez subrayado que el principio de pertenencia no 

constituye un límite restrictivo de la tributación ni es requisito ético de la misma, no es difícil llegar a la 

ulterior consecuencia – en parte ya señalada – de que la correlación entre recaudación tributaria y gastos 

públicos y sociales, instituida por el art. 53.1 de la Constitución, se convierte en uma dependencia, en 

términos cuantitativos, de la justicia fiscal respecto de la justicia social, realizada em concreto con el 

instrumento de las leyes de gasto según las orientaciones políticas que sucesivamente prevalecen. De estas 

correlaciones procede también el corolario de política económica y fiscal, por el cual los tributos se 

consideram altos (o bajos) no en absoluto, sino en función también de la cualidad, de la gratificación y de 

la eficacia del gasto público y social financiado con ellos, que es como decir de la mayor o menor 

satisfacción que éste produce en el usuário contribuyente”. GALLO, Franco. Las razones del fisco: ética y 

justicia em los tributos. Tradução ao espanhol de José A. Rozas Valdés e Francisco Cañal. Nota preliminar 

de José A. Rozas Valdés. Madrid: Marcial Pons, 2007. p. 135. 

224 GELCER, Daniel Monteiro. Redução das desigualdades regionais, federalismo cooperativo e planejamento 

econômico. Mimeo. 2014. 
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sociais, vê-se que no campo da tributação as fronteiras se tornam mais opacas225. Assim, a 

regressividade da tributação tem sido objeto de atenção da doutrina, que a considera parte 

relevante do quadro fiscal brasileiro. 

Interessantes, nesse sentido, as considerações recentes de Misabel Derzi:, 

especialmente defendendo que os programas sociais de redistribuição direta de renda 

(notadamente o Programa Bolsa Família) são relevantes no sentido de buscar anular a 

regressividade, defendendo mesmo que seu desenho comporte a identificação da carga 

tributária incidente sobre os cidadãos mais pobres para calcular o quanto receberiam do 

Estado (o que exceder a tributação proporcional)226. 

 

2.1.2. Renúncias de receita: gasto tributário. 

Gasto tributário é expressão consagrada no Direito Financeiro para referir as 

renúncias de receita tributária utilizadas pelo ente público para promover fins da atuação 

estatal. A ideia por detrás do termo é de tornar transparente a circunstância economicamente 

escorreita de que a ausência de recebimento de uma determinada soma é tão onerosa aos 

cofres públicos quanto o desembolso dessa mesma soma. Logo, para os fins de análise fiscal, 

essas renúncias devem também ser consideradas, aproximando-as tanto quanto possível das 

despesas diretas. 

Cabe-nos, nesta oportunidade, destacar o caráter tendencialmente regressivo do gasto 

tributário, para assim refletir, ao lado dos demais itens observados neste capítulo, sobre seu 

relacionamento com as instituições financeiras que influem na busca do objetivo 

constitucional de redução das desigualdades sociais. 

                                                 

225 “É justamente a exigência de solidariedade do Estado Social que fez com que fosse formulado um princípio 

de fidelidade federal que vincula a União e os entes federados, condicionando e orientando suas políticas 

na direção da diminuição das desigualdades sociais. Não é possível, porém, a uniformização das condições 

sociais de vida entre os vários entes federados se estes não tiverem capacidade suficiente (não apenas 

econômica, mas, também, política) para satisfazer plenamente todas as suas funções. Assim, a forma 

cooperativa de federalismo tem por objetivo fundamental a igualação da capacidade dos membros da 

Federação”. BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da 

Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. p. 91. 

226 DERZI, Misabel. Guerra fiscal, Bolsa Família e Silêncio (Relações, efeitos e regressividade). Revista 

jurídica da Presidência. v.  16, n. 108. Brasília, fev-maio/2014. 
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É representativa, nesse sentido, a afirmação de Gobetti e Orair de que gastos 

tributários onerosos e concentradores de renda passaram a ser instalados logo após o 

surgimento da Constituição vigente:  “justamente quando, contraditoriamente, a nova 

Constituição democrática de 1988 introduzia as bases para o Estado de bem-estar social 

brasileiro, com o reconhecimento de uma série de demandas sociais represadas durante a 

ditadura, nunca mais o IRPF haveria de ter a estrutura progressiva do passado. (...) O ciclo 

de ampliação dos benefícios tributários aos rendimentos do capital e aos mais ricos se 

completou na década de 1990, com a isenção de dividendos e com a consolidação de uma 

estrutura de tributação com baixo grau de progressividade”227. 

Diante desta realidade, o argumento a ser desenvolvido neste subitem é o de que os 

gastos tributários, especialmente por suas características intrínsecas – (1) são naturalmente 

regressivos e (2) são relativamente invisíveis ao escrutínio social e mesmo aos órgãos de 

controle – podem representar importante elemento de atuação da política fiscal do Estado 

brasileiro em sentido contrário ao da redução de desigualdades sociais. Considerando que os 

respectivos valores são significativos (quase 5% do PIB, conforme cálculo mencionado 

adiante), a confirmação deste argumento pode ser relevante para fins analíticos e de 

contribuição aos debates sobre a relação entre a desigualdade existente e as instituições e 

políticas adotadas. 

Antes de prosseguir, observe-se a posição de Howard, para quem os gastos tributários 

(que chama de “hidden welfare state”) “ocupam um tipo de terra de ninguém entre as 

literaturas de política social e política tributária”228 – o que vai no mesmo sentido da 

expressão de Mettler, para quem existe um “Estado submerso”229; a pretensão aqui é de dar 

um passo, embora tímido, avançando sobre essa lacuna. 

Inicie-se tratando do significado e relevância da expressão “gasto tributário”, 

partindo de sua manifesta contradição em termos. 

                                                 

227 GOBETTI, Sergio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Progressividade tributária: a agenda negligenciada. 

Texto para discussão n. 2190. Brasília: IPEA, abr./2016. p. 11. 

228 HOWARD, Christopher. The Hidden Welfare State: tax expenditures and social policy in the United States. 

New Jersey: Princeton University Press, 1997. p. 07. 

229 METTLER, Suzanne. The Submerged State. Chicago: University of Chicago Press, 2011. 
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Há contradição porque usualmente fala-se em gasto apenas para referir os 

desembolsos do Estado – o dinheiro que sai dos cofres públicos; e fala-se em tributo apenas 

para referir a receita do Estado – o dinheiro que entra nos cofres públicos. 

A expressão, contudo, é virtuosa justamente no que chama a atenção a estes dois 

aspectos tidos por independentes (ou até opostos), destacando que sua comunicação é 

possível e necessária para melhor compreender a atividade financeira do Estado e suas 

consequências à sociedade. Assim, “o conceito traz para a linguagem do orçamento o que 

antes se dizia apenas em termos tributários e concernia somente à Política Fiscal”, como 

aponta Correia Neto230. 

Apontar a existência e necessidade de estudo desses “gastos” que são realizados 

através da (ausência de) tributação não é propriamente uma descoberta inovadora na ciência 

econômica. Contudo, a sistematização do debate foi proposta apenas entre os anos 1960 e 

1970 por James Surrey231. 

Em artigo publicado em fevereiro/1970, este autor pôs-se a comparar dois meios de 

ação do Estado, que reputou economicamente idênticos: o gasto público direto, de um lado; 

e as renúncias fiscais, de outro. O argumento subjacente é claro e contundente: “Um dólar é 

um dólar – para a pessoa que recebe e o governo que paga, seja ele oriundo de rubrica de 

crédito de tributo ou de despesa direta”232. Argumenta, portanto, que em todos os casos em 

que o Estado lança mão de um benefício fiscal, poderia alcançar o mesmo objetivo por meio 

do gasto público direto233. E mais: entende que seria mais adequado se assim o fizesse. 

                                                 

230 CORREIA NETO, Celso de Barros. O avesso do tributo. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2014. p. 153. 

231 SURREY, Stanley S. Tax Incentives as device for implementing government policy: a comparison with 

direct government expenditures. Harvard Law Review, v.  83, n. 4, fev. 1970. p. 705. 

232 Ibidem, p. 717. No mesmo sentido a colocação de Clarke e Fox (CLARKE, Conor; FOX, Edward. 

Perceptions of taxing and spendig: a survey experiment. The Yale Law Journal, 124:1252. 2015.P. 1258): 

“As consumers of government benefits, taxpayers should value a dollar of cash just as much as a dollar of 

tax relief. As taxpayers who fund government programs and vote for elected officials, they should view a 

dollar of government spending as equivalent to a dollar of forgone tax revenue”. Também HENRIQUES 

(HENRIQUES, Elcio Fiori. Os benefícios fiscais no direito financeiro e orçamentário: o gasto tributário 

no direito brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 29) afirma: “Esse efeito dos benefícios fiscais – o 

empobrecimento do Estado na exata proporção do enriquecimento do contribuinte – faz com que estes 

sejam relevantes para as finanças públicas e, consequentemente, para o direito financeiro, uma vez que 

possuem o mesmo efeito das despesas públicas, mais especificamente as subvenções”. 

233  Não podemos desprezar, contudo, a existência de literatura que aponta, em termos de eficiência, diferenças 

entre mudanças por meio de receita e gasto. Assim, Alesina e Ardagna sustentam que estímulos fiscais 

atingem maior aumento de PIB quando feitos em cortes tributários do que quando feitos em gastos; ajustes 
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Esta consideração está baseada em algumas razões, que podem ser assim 

grosseiramente resumidas: (a) na maioria dos casos, o gasto tributário beneficia os mais 

ricos, como é o exemplo das isenções/deduções do Imposto sobre a Renda (os que têm mais 

renda ou maior consumo, em regra, serão mais beneficiados)234; (b) o gasto tributário é 

menos transparente, uma vez que não obedece aos procedimentos orçamentários do gasto 

público direto; (c) o gasto tributário tende a ser menos eficiente para a consecução de 

políticas e programas públicos, já que é administrado no sistema fiscal-tributário, e não nos 

órgãos direcionados à consecução do objetivo material (por exemplo: pasta de Educação, 

Trabalho ou Ciência e Tecnologia), tornando-se distante daquilo que pretende fomentar ou 

gerando a necessidade de duplo controle administrativo-burocrático; (d) o sistema de 

renúncias aumenta a complexidade do sistema tributário; (e) legisladores e beneficiários 

(incentivados) temem que a opinião pública conheça claramente os benefícios existentes na 

renúncia tributária e os condene – daí que os benefícios estariam escondidos em 

tecnicalidades235. Não à toa, Ter-Minassian sustenta que os gastos tributários levam a perdas 

de receita, a desigualdades horizontais e a ineficiências alocativas, além de encarecer a 

Administração tributária e ofertar incentivos para exagerada influência política ou mesmo 

corrupção aberta236; e Burman, Toder, Berger e Rohaly indicam que são precariamente 

direcionadas, distorcem as escolhas econômicas de famílias e empresas, tornam a norma 

tributária mais complicada, pelo que sua redução tem sido objetivo de muitos reformistas, 

                                                 

fiscais promovem maior redução de déficits e relação dívida/PIB quando feitos por meio da cortes de gastos 

do que quando feitos por meio de aumentos tributários. ALESINA, Alberto; ARDAGNA, Silvia. Large 

changes in fiscal policy: taxes versus spending. In: BROWN, Jeffrey R. (Ed.). Tax policy and the economy, 

v.  24. University of Chicago Press, 2010. Disponível em : http://www.nber.org/chapters/c11970. Acesso 

em 25.abr.2018. 

234 Como aponta Breyner (BREYNER, Frederico Menezes. Benefícios fiscais e regressividade tributária. In: 

DERZI, Misabel Abreu Machado; MELO, João Paulo Fanucchi de Almeida (Coord.). Justiça Fiscal. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2016. p. 172), isso é verdadeiro também para os dispositivos de presunção 

simplificadora contidos nas leis tributárias (como a substituição do ICMS para a frente), que, buscando a 

praticidade e a facilidade arrecadatórias, “pressionam a incidência tributária para um nível inferior de 

riqueza”, resultando em regressividade do efeito. 

235 Já dizia Souto Maior Borges (BORGES, José Souto Maior. Isenções tributárias. 2. ed. São Paulo: Sugestões 

Literárias, 1980. p. 72), em relação às isenções fiscais: “Há quem recomende a sua substituição por uma 

política de subsídios, de vez que as isenções não possibilitam o cálculo seguro dos custos e, se concedidas 

por tempo limitado – passando algumas empresas a gozar delas após o transcurso do prazo concedido a 

outras –, embaraçam a competição”. 

236 TER-MINASSIAN, Teresa. More than revenue: main challenges for taxation in Latin America and the 

Caribbean. Inter-American Development Bank Working Paper, n. IDB-PB-175, 2012. p. 16. 

http://www.nber.org/chapters/c11970
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embora tais pretensões tenham atingido pouco sucesso (seja pelos benefícios das pessoas, 

seja pelos interesses dos congressistas), pelo que tem crescido a ideia de fixação de tetos de 

uso de benefícios fiscais237. 

A soma dos conteúdos concentrador e obscuro dos gastos tributários merece ser mais 

detidamente analisada e tornaremos a ela um pouco mais à frente. Contudo, vale já destacar 

que Surrey, analisando a possibilidade de estruturar as isenções como gastos diretos, afirma 

que “é duvidoso que a maioria dos incentivos tributários existentes fosse apresentado, muito 

menos aceito, se estruturado como despesa, e muitos seriam objeto de chacota no 

Congresso”238. Questiona retoricamente que Ministro de Estado proporia ao Parlamento a 

adoção de um determinado programa explicitamente revelando que, do custo total de $ 200 

milhões, mais de $ 90 milhões beneficiariam quem tem renda superior a $ 50 mil e apenas $ 

8 milhões beneficiariam as pessoas que têm renda inferior a $ 5 mil – efeito efetivamente 

verificado em proposta de dedução de despesas médicas do Imposto sobre a Renda, em 

debate à época. 

Em suma, a ideia de gasto tributário é de reconhecer, para diversas consequências 

de análise fiscal, que a renúncia de determinada receita agrava tanto os cofres públicos 

quanto a despesa em montante equivalente. Embora frequentemente esta relação não seja 

percebida, os efeitos econômicos se equivalem e devem ser assim tratados, inclusive na 

escolha da forma de ação do Estado.  

Este desvio de percepção é objeto de estudos especialmente psicológicos e 

comportamentais, como aqueles relacionados ao fenômeno da aversão à perda, em que o 

sujeito entende a perda como mais onerosa do que a ausência de ganho, embora em 

grandezas idênticas. Como explica Sandbu, “em geral, ‘as perdas são maiores que os 

ganhos’: uma perda de certo tamanho é mais dolorosa que um ganho de igual grandeza, em 

                                                 

237 BURMAN, Len; TODER, Eric; BERGER, Daniel; ROHALY, Jeffrey. Economic and distributional effects 

of tax expenditure limits. In: AUERBACH, Alan J.; SMETTERS, Kent (Eds.). The Economics of tax policy. 

New York : Oxford University Press, 2017. p. 109. 

238 SURREY, Stanley S. Tax Incentives as device for implementing government policy: a comparision with 

direct government expenditures. 83. Harvard Law Review, fev 1970. p. 722. 
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termos de satisfação psicológica”239. É nesse sentido também a colocação de Shaviro240, para 

quem o problema mais profundo trazido por esta questão não é a ausência de reconhecimento 

da intercambialidade entre as regras de receita e de despesa pelos formuladores de políticas 

públicas, mas sim “as diferentes respostas intuitivas das pessoas às regras de ‘tributação’ e 

‘gasto’, mesmo quando os dois são idênticos debaixo de sua roupagem”.  

Daí porque chamar a atenção para os efeitos econômicos das renúncias tributárias 

seria relevante para melhorar a compreensão da sociedade. Do ponto de vista da psicologia 

cognitiva, estudo de McCaffery e Baron241 traz resultados de experimentos destinados a 

apresentar vieses comuns na percepção das pessoas quando indagadas sobre temas de 

política tributária e finanças públicas, com destaque à aversão a penalidades (semelhante à 

aversão à perda, mas estipulando a preferência do sujeito de ver-se livre de penalidades em 

relação a ser bonificado, ainda que em cenário equivalente, onde a penalidade consiste na 

ausência de bonus e o bonus consiste na ausência de penalidade) e a aversão a tributos 

(também aqui o que importa são os rótulos: o sujeito reagirá negativamente com maior vigor 

caso a exação lhe chegue como “tributo” e não como “preço” ou “tarifa” – a palavra 

“tributo”, em si, carrega um fardo); conduzindo a tomadas de decisões inconsistentes e não 

fundadas em racionalidade estrita. 

Merece nota, contudo, uma séria dificuldade que emerge da aplicação da ideia de 

gasto tributário: é a perfeita identificação do que é uma renúncia/isenção, em contraponto ao 

que são exonerações “normais” do tributo, relacionadas à sua própria estrutura (v.g. 

afastando a incidência que fuja à materialidade prevista constitucionalmente ou que 

extrapole a capacidade contributiva). Surrey, por exemplo, afasta expressamente do conceito 

de gasto tributário aquelas exonerações que dizem respeito a condição involuntária do 

contribuinte (como enfermidades, por exemplo)242. 

                                                 

239 SANDBU, Martin E. Natural wealth accounts: a proposal for alleviating the natural resource curse. World 

Development, v.  34, n. 7, Elsevier, 2006. p. 1154. 

240 SHAVIRO, Daniel N. Taxes, spending, and the U.S. Government’s march toward bankruptcy. New York: 

Cambridge University Press, 2007. p. 184-185. 

241 McCAFFERY, Edward J.; BARON, Jonathan. Thinking about tax. Psychology, public policy, and law, v.  

12, No. 1, 106–135. 2006. p. 106. 

242 SURREY, Stanley S. Tax Incentives as device for implementing government policy. Harvard Law Review, 

p. 705-738, 1970. 
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Há debates de fôlego – e pouca unanimidade – sobre o tema; muitos defendem que 

para identificar o que é uma renúncia deve-se primeiro identificar um “padrão”, uma 

incidência “normal”. Não é a opinião de Vettori, para quem há uma “principal falha 

conceitual da teoria” do gasto tributário, qual seja “partir da premissa de que há um sistema 

tributário parâmetro, objetivo e claramente identificável, ao qual podem ser contrapostas as 

subvenções diretas”243. 

A Receita Federal do Brasil, no Demonstrativo de Gastos Tributários que publica 

anualmente, não aceita a crítica de Vettori, e utiliza um critério de desvio/exceção da regra 

de tributação para identificar a renúncia de receita244. Nada obstante, o Tribunal de Contas 

da União já teve a oportunidade de afirmar que a ausência de um conceito legal amplo, 

aplicável a toda a Administração Federal, é uma fragilidade que deve ser enfrentada245. 

Este tema é importante e deve ser aprofundado academicamente, embora entenda-se 

não ser esta a oportunidade para fazê-lo, justamente porque nosso objeto não é a definição 

estreita desses números, mas sim o âmbito concentrador do tema. O que não impede de 

registrar, desde já, que a pesquisa sobre o assunto deve necessariamente observar estas 

questões terminológicas e metodológicas, sob pena de abrir a porta a resultados 

incongruentes. 

Aceitar a teoria do gasto tributário não é sinônimo, contudo, de hostilidade à 

concessão de benefícios fiscais; é a sua racionalidade que deve ser questionada. Pode-se 

legitimamente arguir que determinado objetivo do Estado é melhor atingido através de um 

incentivo fiscal, em contraposição ao gasto – valendo considerar, contudo, a ponderação de 

Wilensky segundo a qual “os economistas já demonstraram que um dólar de despesa 

                                                 

243 VETTORI, Gustavo Gonçalves. Contribuição ao estudo sobre as influências recíprocas entre a tributação 

da renda e o comércio internacional. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, 2011. p. 44. 

244 “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” – RECEITA FEDERAL 

DO BRASIL. Demonstrativo dos gastos tributários: PLOA 2015. Brasília: Receita Federal – Centro de 

Estudos Tributários e Aduaneiros. 2015. p. 10. 

245 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão N. 1205/2014. Plenário. 2014. 
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estimula mais crescimento que o crescimento perdido por um dólar de tributação”246; pode-

se arguir, como em qualquer despesa pública, que existe um caráter concentrador, mas que 

este é necessário para atingir fins outros, desconcentradores. 

Nada obstante, qualquer que seja a renúncia de receita em debate, quer-se 

especialmente realçar sua equivalência com a despesa, submetendo aquela aos mesmos 

rigores desta. São formas jurídicas diferentes para equivalentes resultados fiscais. 

Principalmente no que concerne à transparência e ao acesso ao debate social e político, é 

relevante que se reconheça que em cada renúncia há um gasto. Se as renúncias de receita 

funcionam como bypass institucional-orçamentário à despesa direta, isto deve ficar exposto 

ao debate público, especialmente se há particulares que ganham mais em um cenário do que 

em outro. 

Sendo verdadeiro que a utilização de benefícios fiscais provoca relativa 

invisibilidade na distribuição do dinheiro público, especialmente para sua entrega às 

camadas mais ricas – como já referido no trabalho de Surrey; destacado por Arnold247; 

sustetado por Pureza, para quem as renúncias de receita são “uma das formas mais 

complexas e menos transparentes de alocação de recursos públicos”248; referido por Conti, 

para quem são recursos “menos transparentes e mais difíces de serem fiscalizados”249 –, 

então a adoção da ideia de identificar e apontar os gastos tributários é imediatamente virtuosa 

pelo menos por suspender este véu, de maneira que a atividade financeira do Estado seja 

mais visível, esteja melhor submetida à deliberação democrática, e assim as renúncias de 

receita reflitam as prioridades dos cidadãos. 

                                                 

246 WILENSKY, Harold L. Rich democracies: political economy, public policy and performance. Berkeley: 

University of California Press, 2002. p. 94. 

247 ARNOLD, Douglas. The logic of congressional action. New Haven & London: Yale University Press, 1990, 

p. 113, apud MOREIRA, Davi Cordeiro. Benefícios tributários federais e conexão eleitoral: a concessão de 

benefícios referentes ao PIS, à COFINS e à CSLL. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, 2011. p. 

13. 

248 PUREZA, Maria Emilia Miranda. Disciplinamento das renúncias de receitas federais – inconsistências no 

controle dos gastos tributários. 2007. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/orcamentobrasil/estudos/2007/Estudo052007.pdf. Acesso em 30.jul.2016. p. 14. 

249 CONTI, José Maurício. Tribunais de Contas são os guardiões do dinheiro público. In: CONTI, José 

Maurício. Levando o direito financeiro a sério. São Paulo: Blucher, 2016. p. 183. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/estudos/2007/Estudo052007.pdf.%20Acesso%20em%2030/07/2016
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/estudos/2007/Estudo052007.pdf.%20Acesso%20em%2030/07/2016
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Como bem sustentam Murphy e Nagel, a análise do sistema tributário não pode ser 

dissociada de uma análise mais geral da estrutura de despesas públicas (“a justiça tributária 

não pode ser determinada sem que se examine o destino que o governo dá a seus recursos”), 

ambos que estão intrincados dentro de um mesmo pacote de estrutura estatal ofertada aos 

cidadãos250. Impõe-se que esta análise das despesas considere também aquelas realizadas 

por meio das normas tributárias. 

Postas as premissas básicas do tema, convém evoluir para sua observação no Brasil, 

especialmente buscando a abordagem jurídica e evolução legislativa dadas à ideia de 

“gasto tributário”. 

O tratamento das renúncias de receita como gastos foi progressivamente aceito no 

direito brasileiro. Ricardo Lobo Torres, por exemplo, põe em cheque toda a estrutura de 

incentivos fiscais, considerando não haver qualquer diferença econômica entre deixar de 

receber (renúncia de receita) e gastar (subsídio). Sustenta que “a manipulação dos diversos 

incentivos tem sempre o objetivo político de encobrir os nomes dos beneficiários, excluindo-

os do orçamento, para atender a certas conveniências políticas e evitar o controle do eleitor 

(...) a entidade que não merece a subvenção não poderia obter a isenção”251. Como tivemos 

a oportunidade de sugerir, embora o Direito tenha privilegiado nos últimos cinquenta anos a 

perspectiva individual-tributária quando da análise das isenções e institutos correlatos, 

entende-se ser possível vislumbrar uma alteração do olhar dos juristas, que passam a buscar 

nestas renúncias também as questões público-financeiras que delas emergem252. 

No plano das normas, o contexto pós-1988 trouxe indicações claras de acatar noções 

de gasto tributário, visando conferir maior transparência às isenções fiscais e maior substrato 

ao debate sobre o financiamento das políticas.  

                                                 

250 MURPHY, Liam; e NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Tradução de Marcelo 

Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 20. 

251 TORRES, Ricardo Lobo. Responsabilidade fiscal, renúncia de receitas e guerra fiscal no ICMS. In: SCAFF, 

Fernando Facury; CONTI, José Maurício. Lei de Responsabilidade Fiscal – 10 anos de vigência – Questões 

atuais. Florianópolis: Conceito, 2010. p. 13. 

252 SILVEIRA, Alexandre Coutinho da. Isenções tributárias: da conotação individual-tributária à público-

financeira em 50 anos. In: VIANA, Michel. Código Tributário Nacional: análises e reflexões para mais 

50 anos de vigência. São Paulo: Quartier Latin, 2016. p. 31. 
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É o caso do §6º do art. 165 da Constituição Federal de 1988, que demanda que o 

projeto da Lei Orçamentária Anual deverá estar 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”253. Assim, a 

Constituição Federal exige que as renúncias sejam explicitadas, para apreciação quando da 

submissão da proposta orçamentária ao Legislativo, forçando sua consideração em conjunto: 

não mais apenas uma norma tributária ou um “favor fiscal”, e sim algo que impacta no 

orçamento, e que necessariamente deve ser considerado. O Constituinte de 1988, pela 

primeira vez, ocupou-se de exigir a apresentação e mensuração dos gastos tributários – nesta 

que é “possivelmente” a regra “mais importante em termos de conferir transparência às 

renúncias fiscais”254. 

Mais especificamente, contudo, do que o mencionado dever de explicitação, merece 

atenção o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal255. O dispositivo traz sérias limitações e 

requisitos à instalação e renovação de renúncias tributárias, especialmente exigindo [i] que 

estejam referidas na Lei Orçamentária Anual, integrando a estimativa de (não) receita e 

observando as metas fiscais; ou [ii] sejam acompanhadas de medidas de compensação do 

Erário, de maneira que os cofres públicos não saiam perdendo – medidas essas que devem 

ser necessariamente de aumento de arrecadação, não sendo possível compensar o gasto 

tributário mediante indicação de excesso de arrecadação e nem ajustes na programação 

                                                 

253 A regra está repetida na Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 5º, inciso II, que ademais acresce o 

dever de que em tal demonstrativo sejam explicitadas também as “medidas de compensação a renúncias de 

receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado’”. 

254 CORREIA NETO, Celso de Barros. O avesso do tributo. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2014. p. 151. 

255 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. § 

1.o 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 correspondam a tratamento diferenciado. 2.o 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. 



109 

 

 

financeiro-orçamentária256. Assim é que a doutrina caminha para indicar que “na verdade, a 

LRF trata a renúncia fiscal como se fosse uma nova despesa (despesa tributária) e, por isso, 

os mecanismos de compensação, em alguns casos, devem entrar em ação”, como fazem 

Nóbrega e Figueiredo257. 

No mesmo diploma, o art. 4º, §2º, V, determina que o Anexo de Metas Fiscais, que 

acompanha a Lei de Diretrizes Orçamentárias, deve conter “demonstrativo da estimativa e 

compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de 

caráter continuado”. 

Também merece menção o contido no art. 11 da LRF, que estabelece que 

“instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência 

constitucional do ente da Federação” são “requisitos essenciais da responsabilidade na 

gestão fiscal”. Embora seu tema seja algo diverso – porque se dirige principalmente à edição 

de Leis que criem os tributos e permitam sua arrecadação –, a previsão representa também 

o reconhecimento da importância da exploração da competência tributária, arrecadando tudo 

o que está constitucionalmente posto à disposição do ente político. Então, assim como na 

teoria dos gastos tributários, aponta no sentido de que a ausência de arrecadação do tributo 

é elemento de responsabilidade fiscal tão relevante quanto a despesa pública. 

Em plano mais pragmático – mas ainda no mesmo tema –, vê-se que a Receita 

Federal do Brasil, órgão de arrecadação tributária no plano federal, passou a divulgar 

anualmente um Demonstrativo de Gastos Tributários – DGT que busca, justamente, 

apresentar quanto e como são realizados estes gastos tributários258. O documento, que sofre 

críticas pela ausência de explicação clara de sua metodologia259, mas que certamente merece 

                                                 

256  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão n. 747/2010. Plenário. 2010. 

257 NÓBREGA, Marcos; FIGUEIREDO, Carlos Maurício. Renúncia de receita; guerra fiscal e tax expenditure: 

uma abordagem do art. 14 da LRF. In: FIGUEIREDO, Carlos Maurício; NÓBREGA, Marcos. Lei de 

Responsabilidade fiscal: aspectos polêmicos. Belo Horizonte: Fórum, 2006. p. 122. 

258  Bordin (BORDIN, Luís Carlos Vitali. ICMS: Gastos Tributários e Receita Potencial. Brasília: ESAF, 2003. 

Monografia agraciada com menção honrosa no VIII Prêmio Tesouro Nacional – 2003, Tributação, 

Orçamentos e Sistemas de Informação sobre a Administração Pública. p. 15) apresenta interessante quadro 

comparativo entre vários países indicando as práticas adotadas para trato dos gastos tributários e sua 

publicidade. Paes (PAES, Nelson Leitão. Gastos tributários: uma análise comparada. Revista de Estudos 

Sociais – Ano 2012, n. 28, v. 14. 2012) busca comparações na magnitude e perfil dos gastos tributários em 

comparação com países da OCDE e América Latina. 

259 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão N. 1205/2014. Plenário. 2014. 
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aplausos pelo esforço de demonstração, permite ao leitor observar as renúncias por diversos 

ângulos, classificando-as por função, por região geográfica, por item de gasto e por tributo, 

além de cruzar estes níveis de classificação entre si. O documento ainda conta com breve 

seção analítica e finalmente expõe, na virada de um ano a outro, quais são as inclusões, 

exclusões e modificações de gastos tributários.  

Através do DGT é possível observar, por exemplo, que para o Orçamento de 2015, a 

União Federal previa gastos tributários no importe de R$ 282 bilhões (tenha-se em mente 

que a receita corrente da União para 2015 foi de R$ 1.325 bilhões260, de maneira que as 

renúncias importam em mais de 20%) e que, destes, 44,41% se referiam apenas a três tipos 

de gastos tributários: Simples Nacional (25,65%), Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre 

Comércio (9,85%) e Agricultura e Agroindústria – Desoneração Cesta Básica (8,91%)261. 

Para 2018, estimou-se gasto tributário federal de R$ 283 bilhões, representando 20,70% da 

Receita Tributária administradas pela Receita Federal do Brasil262. No acumulado 2003-

2016, foram R$ 2,6 trilhões de gastos tributários; no período, subiram de 2,0 para 4,3% do 

PIB263 (nos EUA, 7,5% do PIB Em 2016)264. Há divergência de dados a respeito da média 

latino-americana, alguns colocando-a em 4,3%265, enquanto outros afirmam ser de 3,5%266. 

                                                 

260 Cf. Balanço Geral da União 2015, pg. 26. Disponível em: 

<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/337275/Balan%C3%A7o-

Geral+da+Uni%C3%A3o+2015/2a07224d-b264-48d7-bbe7-a12de5706b4c>. Acesso em: 08 ago. 2016. 

261 O DGT/2015 está disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-

fiscal/previsoes-ploa/arquivos-e-imagens/dgt-2015/>. Acesso em 08 ago. 2016. 

262 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Demonstrativo dos Gastos Tributários: PLOA 2018. 2017. p. 71. Destaque-

se, outrossim, que “O Quadro II também permite comparar a renúncia tributária estimada por região com a 

respectiva arrecadação prevista, para o ano de 2018. Verifica-se que a região Centro-Oeste possui uma 

renúncia tributária de 8,95% de sua arrecadação. As regiões Norte e Nordeste possuem os maiores 

percentuais de renúncia em relação as suas respectivas arrecadações, com 102,69% e 34,85% 

respectivamente” (p. 72). 

263 Idem. SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO. Orçamento de subsídios da União: 

relatório do Governo Federal sobre a evolução dos gastos tributários e benefícios financeiros e creditícios 

no período 2003 a 2016. 2017. p. 24-25. 

264 BURMAN, Len; TODER, Eric; BERGER, Daniel; ROHALY, Jeffrey. Economic and distributional effects 

of tax expenditure limits. In: AUERBACH, Alan J.; SMETTERS, Kent (Eds.). The Economics of tax policy. 

New York : Oxford University Press, 2017. p. 109. p. 138 

265 BARREIX, Alberto; BENÍTEZ, Juan Carlos; PECHO, Miguel. Revisiting personal income tax in Latin 

America: Evolution and impact. OECD Development Centre Working paper n. 338. OECD: mar./2017. p. 

21. 

266 LONGINOTTI, Fernando Peláez. Overview of tax expenditures in Latin America, main statistics of the 

CIAT database. Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT) Working Paper. nov./2017. p. 08. 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/337275/Balan%C3%A7o-Geral+da+Uni%C3%A3o+2015/2a07224d-b264-48d7-bbe7-a12de5706b4c
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/337275/Balan%C3%A7o-Geral+da+Uni%C3%A3o+2015/2a07224d-b264-48d7-bbe7-a12de5706b4c
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/previsoes-ploa/arquivos-e-imagens/dgt-2015
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/previsoes-ploa/arquivos-e-imagens/dgt-2015
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Em qualquer caso, o número é alto considerando a razão entre PIB e receita tributária nesses 

países; destaca-se anedoticamente a Guatemala, onde os valores de renúncia são superiores 

a 50% da receita arrecadada total267. 

São muitas as informações que podem ser obtidas a partir do DGT, especialmente 

para fins de quantificação das políticas de desoneração tributária. Nada obstante, o 

direcionamento destes gastos no interior de cada programa deve ser objeto de análise mais 

aprofundada, não sendo apresentado neste estudo. 

Tampouco deve-se pensar que esta publicação torna transparente toda a estrutura dos 

gastos tributários. Não apenas sua metodologia ainda é alvo de muitas críticas como deve-

se registrar que sua apresentação responde apenas a pequena parte das críticas aos gastos 

tributários (relacionadas a conhecer o custo das políticas), permanecendo válidas outras 

diversas objeções (opacidade da efetividade das políticas; falsa percepção de que não são 

verdadeiramente custos do Erário; dificuldade de condução de políticas materiais pela via 

fiscal; entre outras). Com Diniz e Afonso, “não parece haver a desejada compreensão na 

sociedade de seu significado e impactos”268. 

Se merece elogios a participação da União Federal no esforço de maior transparência 

a respeito destes gastos, o mesmo não se pode afirmar em relação aos Estados e Municípios, 

como atenta Pureza, afirmando que este descumprimento é notório269. Nada obstante o 

preceito do art. 165, §6º da CF/88, já acima mencionado, a publicidade dos gastos tributários 

nos entes subnacionais é menos que incipiente. 

Isto pode ser facilmente verificado. Tome-se de exemplo o Estado de São Paulo. A 

Lei Orçamentária Anual de 2016270 não faz qualquer menção a “isenção”, “renúncia” ou 

                                                 

267 BARREIX, Alberto; et al Op. Cit, p. 21. 

268 DINIZ, Érica; AFONSO, José Roberto. Benefícios fiscais concedidos (e mensurados) pelo Governo 

Federal. Texto de discussão FGV/IBRE. 2014. p. 02. Complementam (p. 20): “Transparência fiscal não 

pode ser confundida com mera publicidade dos atos e números oficiais, ainda que esta seja pré-requisito 

para aquela. Além de conhecer, é preciso também compreender o que está por trás das estatísticas – ou seja, 

seria preciso que houvesse uma explicação oficial sobre o porquê, quando e como realizou aquela forma de 

gasto público, e também deveria ser possível a quem se interessar fora do governo repetir essa análise e 

formar sua própria opinião”. 

269 PUREZA, Maria Emilia Miranda. Disciplinamento das renúncias de receitas federais – inconsistências no 

controle dos gastos tributários. 2007. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/orcamentobrasil/estudos/2007/Estudo052007.pdf. Acesso em 30.jul.2016. p. 15. 

270 Lei n. 16.083/2015. 
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“gasto tributário”; não se localizou qualquer espécie de quantificação das renúncias de 

receita. Contudo, formalmente, o preceito constitucional referido foi cumprido: apresentou-

se, junto ao Projeto da LOA/2016271, um “demonstrativo”; este documento, em uma única 

página (pg. 761), apresenta poucos parágrafos de texto, e esta pequena tabela, com apenas 

seis linhas e duas colunas: 

 

 

Como se vê, o quadro se destaca por tudo aquilo que omite: quais são os gastos 

tributários? Quais seus fundamentos legais? A que funções servem? Quais seus valores 

individuais? O que pretendem alcançar? Quais as regiões do Estado mais e menos 

beneficiadas? Quais os setores privados mais e menos beneficiados? E quanto aos demais 

tributos previstos na competência estadual? Entre diversas outras questões relevantes272. 

Tomando o Estado de São Paulo como exemplo, reitera-se que os entes subnacionais 

ainda não vêm sendo compelidos a apresentar de maneira mais transparente como 

efetivamente realizam estes gastos tributários. São nacos relevantes da atividade financeira 

do Estado que restam obscurecidos e, especialmente, parcialmente alheios à deliberação 

democrática. Para outros dados sobre a ausência e inconfiabilidade (quando presentes) dos 

                                                 

271 Projeto de Lei n. 1298/2015. Disponível em: 

http://www.al.sp.gov.br/spl/2015.out.Propositura/1279623_50271038_Propositura.pdf. Acesso em 

08.ago.2016. 

272 Para uma metodologia sobre a mensuração ampla dos gastos tributários em matéria de ICMS, consulte-se: 

BORDIN, Luís Carlos Vitali. ICMS: Gastos Tributários e Receita Potencial. Brasília: ESAF, 2003. 

Monografia agraciada com menção honrosa no VIII Prêmio Tesouro Nacional – 2003, Tributação, 

Orçamentos e Sistemas de Informação sobre a Administração Pública, Porto Alegre (RS). Vale notar que 

seus cálculos de arrecadação do tributo, considerando o potencial, para o Estado de São Paulo em 2002, 

estavam em cerca de 70%. 

http://www.al.sp.gov.br/spl/2015/10/Propositura/1279623_50271038_Propositura.pdf
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dados, além de toda a dificuldade para apresentar estimativas com informações confiáveis, 

recomenda-se a leitura do documento coordenado por Afonso273. Destaca-se o quadro: 

 

 

Fonte: AFONSO, José Roberto R. (Coord.); SILVEIRA, Ricardo Figueiró; CARVALHO, Célia Maria Silva; 

KLINTOWITZ, Danielle; AZEVEDO, Felipe de. A renúncia tributária do ICMS no Brasil. Documento para 

discussão do Banco Interamericano de Desenvolvimento IDB-DP-327. 2014. p. 23. 

 

Do quadro, veja-se que um dos poucos Estados a apresentar marcações positivas em 

todos os itens foi São Paulo que, contudo, como já mencionado acima, publica informações 

de gasto tributário de maneira folgadamente insuficiente. 

                                                 

273 AFONSO, José Roberto R. (Coord.); SILVEIRA, Ricardo Figueiró; CARVALHO, Célia Maria Silva; 

KLINTOWITZ, Danielle; AZEVEDO, Felipe de. A renúncia tributária do ICMS no Brasil. Documento 

para discussão do Banco Interamericano de Desenvolvimento IDB-DP-327. 2014. p. 15 e ss. Para uma 

discussão sobre o tema nas medições internacionais, ver: AVI-YONAH, Reuven. Globalization, tax 

competition, and the fiscal crisis of the welfare state. Harvard Law Review, v.  113, n. 07, mai./2000. 
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Considere-se finalmente, a partir de Henriques274 e Correia Neto275 que, mesmo com 

os referidos avanços institucionais, há sensíveis diferenças entre o controle devotado pelo 

sistema jurídico às despesas e o controle a que se submetem as renúncias de receita. Podem-

se citar como exemplos: (1) a ausência de limite quantitativo para sua aprovação; (2) a 

aprovação periódica das despesas na Lei Orçamentária em contraposição aos benefícios 

fiscais, que são aprovados apenas em sua Lei instituidora e tendem a ser concedidos sem 

prazo certo; (3) a submissão da despesa aos procedimentos contábeis e de controle interno e 

externo, inclusive de seus beneficiários, enquanto que os gastos tributários beneficiam 

particulares indeterminados276; (4) em relação às despesas, o Ente público que as promove é 

imediatamente identificável enquanto que nos gastos tributários esta informação é mais 

delicada, tendo em conta as partilhas constitucionais de receita tributária (problema 

frequentemente referido como da “cortesia com chapéu alheio”); (5) é diferenciado o 

processo legislativo entre uma e outra espécies de programa, valendo especialmente observar 

que os projetos de Lei de gastos tributários não precisam necessariamente ser submetidos à 

Comissão Mista de Orçamento – já que a função do órgão é eminentemente orçamentária e 

tais dispositivos não precisam estar colocados em qualquer das leis do ciclo orçamentário277-

                                                 

274 HENRIQUES, Elcio Fiori. Os benefícios fiscais no direito financeiro e orçamentário: o gasto tributário no 

direito brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 40. 

275 CORREIA NETO, Celso de Barros. O avesso do tributo. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2014. p. 155 e 244. 

276 O Acórdão 747/2010, do Tribunal de Contas da União (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 

n. 747/2010. Plenário. 2010), indicou expressamente que as competências dos órgãos governamentais não 

são claras, prejudicando a eficácia do controle. 

277 “É importante ressaltar que os benefícios financeiros (subsídios explícitos) constam da peça orçamentária 

principal do OGU. Todavia, os gastos tributários, bem como os benefícios creditícios (subsídios implícitos) 

da União, compõem anexos integrados ao OGU, significando dizer que essas informações são 

encaminhadas a posteriori, e compõem os diversos anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), 

sob a forma de ‘Informações complementares ao PLOA’. Por conseguinte, os gastos relativos a esses 

instrumentos de financiamento de políticas públicas não são escrutinizados anualmente pelos parlamentares 

federais na discussão sobre a alocação orçamentária do OGU”. MINISTÉRIO DA FAZENDA. 

SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO. Orçamento de subsídios da União: relatório 

do Governo Federal sobre a evolução dos gastos tributários e benefícios financeiros e creditícios no período 

2003 a 2016. 2017. p. 23-24. Ou ainda: “Much of the modifications intended to be introduced in the tax 

system will be subject to parliamentary review because, in general, it is laws that create, modify or suppress 

taxes. But while there is an instance of discussion prior to their introduction, there is no agenda for 

introducing these adjustments as it is the case in the budget and accountability laws and there are not always 

accountability of tax expenditures. The use of these instruments, in principle, does not provide the same 

guarantees as direct expenses. Direct expenses are exposed to a higher intensity analysis, review and 

discussion than tax expenditures and true economic costs are hidden within the sacrificed tax revenues. 

Although a large part of the countries have implemented the submission of TE reports, the gap between the 

level of review and transparency of tax expenditure compared to direct expenditures is notorious. Unless 

the TE is subject to a level of debate equal to direct expenditure, they can give rise to fiscal opportunism 



115 

 

 

278. Pode-se mesmo, diante dessas diferenças, arriscar apontar que em relação aos gastos 

tributários são menos numerosas as oportunidades de veto, na terminologia de Tsebelis279. 

Daí que, nas palavras de Pellegrini, “na ausência de regras gerais dirigidos aos gastos 

tributários, eles operam dos mais variados modos, alguns mais propensos ao monitoramento 

e avaliação, outros menos”, e uma vez introduzidos “tendem a vigorar indefinidamente, já 

que as regras e práticas não são arquitetadas para testá-los de algum modo”280. 

Santa Helena observa ainda outras facetas relevantíssimas, com a aproximação dos 

conceitos de gasto tributário e despesa obrigatória de caráter continuado, observando que 

são iniciados “por proposições legislativas de forma indefinida em termos financeiros, 

simplesmente justifica-se o mérito e não seu custo, quase nunca estimado, muito menos 

demonstrado, e nunca compensado” e registrando que comprometem o equilíbrio financeiro 

presente e futuro por não estarem sujeitos a mecanismos de ajuste, aí se destacando o 

contingenciamento de despesas em caso de frustração da receita prevista281. 

Prossiga-se. Feitas considerações sobre a adoção da teoria no Brasil, deve-se partir 

para tratar mais especificamente do papel na redução de desigualdades. 

Como já exposto, o objetivo reduzir desigualdades tem sido debatido com foco nos 

gastos, deixando de lado outros aspectos. Mas este debate precisa ser travado também no 

campo da receita pública, sendo o assunto que ora nos interessa – os gastos tributários – uma 

de suas facetas. Afinal, “embora a desigualdade dos países da América Latina seja um fato 

                                                 

on the part of governments. Some sectors of economic activity are aware of this fact and prefer to receive 

benefits through tax incentives rather than through direct subsidies” – LONGINOTTI, Fernando Peláez. 

Overview of tax expenditures in Latin America, main statistics of the CIAT database. Inter-American 

Center of Tax Administrations (CIAT) Working Paper. nov./2017. p. 03-04. 

278 Sobre a competência desta Comissão, ver a Resolução do Congresso Nacional n. 01/2006. 

279 TSEBELIS, George. Processo decisório em sistemas políticos: veto players no presidencialismo, 

parlamentarismo, multicameralismo e multipartidarismo. Revista Brasileira de Ciências Sociais 12 (34): 

89-118. 1997. 

280 PELLEGRINI, Josué Alfredo. Gastos Tributários: conceitos, experiência internacional e o caso do Brasil. 

Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/ Senado, 2014 (Texto para Discussão n. 159). 

Disponível em: www.senado.leg.br/estudos. Acesso em 10.ago.2016. p. 34 e 36. 

281 SANTA HELENA, Eber Zoehler. Competência parlamentar para geração e controle de despesas 

obrigatórias de caráter continuado e de gastos tributários. Brasília: Edições Câmara, 2009. (Série temas de 

interesse do Legislativo; n. 15) p. 29. 
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amplamente conhecido, as políticas públicas, e especialmente as fiscais, não se tem 

orientado a este objetivo com a força requerida”282. 

Eis que os gastos tributários, quando observados com a lente da busca pela redução 

de desigualdades, têm duas características relevantes, já mencionadas acima, em Surrey. 

Primeiro, tendem a ser regressivos. A isenção tributária (ou figura análoga) opera 

mediante a redução do valor a pagar do tributo. Assim, apenas se beneficiará dela aquele que 

tem tributo a pagar (logo, capacidade contributiva). Nas palavras de Correia Neto, “tendem 

a afetar predominante ou exclusivamente contribuintes com maior renda e capacidade 

contributiva; pouco ou nada afetam os que dispõem de rendimento baixo ou nulo, a não ser 

indiretamente”283. Então, se beneficiará mais dela aquele que deve mais tributo284. Pode-se 

objetar estas afirmações suscitando as isenções de tributos sobre o consumo; mas estas são 

menos usadas seja porque tendem a intervir mais pesadamente sobre a cadeia comercial, seja 

ainda porque tornam mais difícil atingir o propósito pretendido. Então, tratando-se de tributo 

incidente sobre a renda, o faturamento, o patrimônio ou a folha de salários, aquela colocação 

inicial é válida: tanto maior for a expressão de riqueza do contribuinte, maior lhe será em 

termos absolutos a vantagem fiscal e maior será, também o gasto tributário do Estado em 

relação a ele285.  

É o caso das deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto de Renda, 

como será adiante melhor referido – por isso mesmo, Ocké-Reis sustenta que “a renúncia da 

arrecadação fiscal nesse campo induz o crescimento do mercado de planos de saúde, em 

detrimento do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)”, beneficiando 

desproporcionalmente as camadas mais ricas286. 

                                                 

282 HANNI, Michael; MARTNER, Ricardo; PODESTÁ, Andrea. El potencial redistributivo de la fiscalidad en 

América Latina. Revista CEPAL, n. 116, ago./2015. p. 08. 

283 CORREIA NETO, Celso de Barros. O avesso do tributo. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2014. p. 159. 

284  Breyner chega a conclusão semelhante (tendência regressiva dos gastos tributários), embora por outra via: 

“a presunção simplificadora que pressiona a incidência tributária para um nível inferior de riqueza que 

poderia ser captado termina por resultar em tributação regressiva”. BREYNER, Frederico Menezes. 

Benefícios fiscais e regressividade tributária. In: DERZI, Misabel Abreu Machado; MELO, João Paulo 

Fanucchi de Almeida (Coords.). Justiça Fiscal. Belo Horizonte: Del Rey, 2016. p. 172. 

285 VILLELA, Luiz Arruda; LEMGRUBER, Andrea; JORRATT, Michael. Los presupuestos de gastos 

tributarios: conceptos y desafios de implementación. IDB working paper series; 131. 2009. p. 07-10. 

286 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. Mensuração dos gastos tributários: o caso dos planos de saúde – 2003-2011. 

Nota Técnica n. 5. Brasília: IPEA, 2013. Paes (PAES, Nelson Leitão. Gastos tributários: uma análise 
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Como sustenta Howard, “nós precisamos entender melhor quem leva o quê do 

governo. Existe, ainda, o equívoco de que os programas sociais dos EUA beneficiam 

primeiramente os pobres. Isto não é verdade para o estado de bem-estar social visível das 

despesas diretas, e não é uma colocação absurda de se fazer sobre o estado de bem-estar 

social oculto. Gastos tributários (...) fluem esmagadoramente para cidadãos com rendas 

acima da média”287. Isto é explicado didaticamente por Marcos Mendes e Bernard Appy288: 

Jandira recebe uma aposentadoria mensal de R$ 10 mil. Deveria pagar R$ 1,9 mil 

de Imposto de Renda (IR). Porém está isenta de tal pagamento porque tem uma 

doença cardíaca. A Lei n.º 7.713/1988 concede isenção de IR às aposentadorias e 

pensões dos portadores de cardiopatia grave e outras 15 enfermidades, bem como 

moléstias de origem profissional. No Congresso tramitam 51 projetos para agregar 

novas doenças à lista atual. Com o dinheiro que não gastou com IR Jandira decidiu 

comprar um carro novo. E vai ser beneficiada de novo, porque a isenção se 

reproduz nas legislações de IPI, ICMS e IPVA sobre veículos, abarcando 37 

doenças, que vão de formigamento a autismo. 

Não é simples conseguir a isenção. Afinal, o Estado quer se prevenir contra 

aproveitadores e exige vários atestados. Aí entra em cena o despachante Odair, 

cujo trabalho é “agilizar” a concessão do benefício. Diversos funcionários 

públicos são alocados para conferir os documentos. 

Palmira é pobre e tem doença de Chagas. Sua renda está fora da faixa de 

pagamento de IR e ela jamais terá dinheiro para comprar um carro zero. Palmira e 

seu coração inchado vão de ônibus para a fila do SUS.  

                                                 

comparada. Revista de Estudos Sociais – Ano 2012, N. 28, v.  14. 2012. p. 14) coloca que em relação às 

rubricas de educação e saúde, “percebe-se que em percentual do PIB o grupo de países da OCDE destinam 

muito mais recursos orçamentários do que o grupo dos países latino-americanos. Porém, o grupo da 

América Latina gasta muito mais pela via tributária, o que implica que os gastos tributários tem uma 

importância no financiamento das políticas de educação e saúde bem maior no grupo de países latinos do 

que no dos países da OCDE”. 

287 HOWARD, Christopher. The Hidden Welfare State: tax expenditures and social policy in the United States. 

New Jersey: Princeton University Press, 1997. p. 08-09. Ainda com Howard (P. 31-32), vale apontar: 

“Table 1.3 shows the distribution of benefits by income for selected tax expenditures. The income 

groupings are intended to reflect, as much as the source material allows, major economic divisions in 

society. Lower income is defined as less than $10,000 in income per year, which is near the poverty line 

for two persons; lower-middle income, commonly referred to as the working poor, here equals $10,000 to 

$30,000; middle income ranges from $30,000 to $50,000, which is above and below the median household 

income; upper-middle ranges from $50,000 to $100,000; and upper income refers to those reporting more 

than $100,000. The individual provisions for which data are available constitute about a third of the hidden 

welfare state’s total cost, so they offer a fairly representative portrait. The most obvious inference to draw 

from Table 1.3 is that the majority of tax benefits go to people who earn more than the median income, 

often well above. Over 85 percent of the tax benefits for home mortgage interest, real estate taxes, and 

charitable contributions go to people earning more than $50,000 per year. In more than a few cases, those 

earning more than $100,000 account for the largest single portion of spending. The one exception to these 

patterns is the Earned Income Tax Credit, which is explicitly targeted at people below or near the poverty 

line”. 

288 MENDES, Marcos; APPY, Bernard. Injusto, ineficiente e caro. Opinião – O Estado de São Paulo, 22 jan. 

2016.  
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Isso é injusto, porque o Imposto de Renda incide sobre os 10% mais ricos da 

sociedade. Qualquer isenção ou dedução beneficia apenas os mais ricos. É caro: 

as isenções e deduções do IR (todas, não só as relativas a doenças) representam 

perda de arrecadação de R$ 34,3 bilhões. É ineficiente, porque Odair e os 

servidores alocados para cuidar da papelada poderiam usar seu tempo em atividade 

mais útil. 

Nesse sentido, é interessante observar que, nos EUA, os benefícios tributários à 

propriedade imobiliária, gozados pelos mais ricos (que têm casa própria; que podem acessar 

casas mais caras) já são chamados de motor das desigualdades consideráveis daquele país289. 

Segundo, os gastos tributários são em regra mais obscuros à percepção da sociedade 

do que os gastos diretos (despesa), seja em sua introdução no ordenamento jurídico (quando 

deixa-se de perceber que são, de fato, dispêndios, tão onerosos ao Erário quando as 

despesas), seja ainda no controle de sua efetividade para o alcance dos objetivos 

programáticos que lhe deram causa (contrapartidas sociais) – não há “avaliação de resultados 

por parte do órgão gestor na maioria das políticas públicas baseadas em renúncias 

tributárias”290. Como noticiado pela Folha de São Paulo, a partir de números do TCU, “mais 

da metade dos benefícios tributários concedidos pelo governo federal via renúncia de 

impostos não tem o acompanhamento de nenhum órgão gestor”291. Lima292 indica que os 

gastos tributários: 

Favorecem os setores mais organizados da economia, com maior poder de lobby, 

e podem contribuir para o aparecimento de brechas que facilitam fraudes 

tributárias e dificultam e fragilizam a fiscalização e a arrecadação tributária. 

Outro problema grave desses gastos tributários e previdenciários é a falta de 

fiscalização. Observe-se que – embora o Tribunal de Contas da União (TCU) tenha 

                                                 

289 DESMOND, Matthew. How homeownership became the engine of american inequality. New York Times, 

09 maio. 2017. Disponível em: < https://www.nytimes.com/2017/05/09/magazine/how-homeownership-

became-the-engine-of-american-inequality.html>. Acesso em: 07 mai. 2018. 

290 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão N. 1205/2014. Plenário. 2014. 

291 CARNEIRO, Mariana. Governo não sabe se metade dos programas de subsídio dão resultado. Folha de São 

Paulo, 08.jan.2018. No mesmo sentido, o report do Institute for Policy Studies conclui que as empresas 

que têm tido sucesso em evitar tributação apresentam níveis de empregabilidade inferiores às demais; que 

eliminaram empregos à época das renúncias; que pagam mais aos seus CEOs que outras empresas de 

mesmo porte; não deixaram de utilizar suas empresas em outras jurisdições menos onerosas em termos 

tributários, apesar das reduções tributárias levadas a efeito nos EUA – IPS – INSTITUTE FOR POLICY 

STUDIES. Corporate tax cuts boost CEO pay, not jobs. 24th annual executiva excesso. ago./2017. 

Disponível em: http://www.ips-dc.org/report-corporate-tax-cuts-boost-ceo-pay-not-jobs/. Acesso em 

24.fev.2018. 

292 LIMA, Adilson Nunes de. Renúncias fiscais da União. Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, 

2017. p. 27. 

https://www.nytimes.com/2017/05/09/magazine/how-homeownership-became-the-engine-of-american-inequality.html
https://www.nytimes.com/2017/05/09/magazine/how-homeownership-became-the-engine-of-american-inequality.html
http://www.ips-dc.org/report-corporate-tax-cuts-boost-ceo-pay-not-jobs/
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competência para fiscalizar as renúncias de receitas com base no art. 70 da 

Constituição Federal, disciplinada no art. 1°, § 1°, da Lei nº 8.443/1992 (Lei 

Orgânica do TCU) – a fiscalização, na prática, é pouco eficaz. 

Assim, quem perde é toda a sociedade brasileira, especialmente as classes mais 

desfavorecidas da população, que ficam sem os recursos indispensáveis para as 

áreas mais carentes, como é o caso da educação, saúde e assistência social. 

E mais. Ainda com Lima, deve-se observar que a transparência dos gastos tributários 

muitas vezes é prejudicada pelas prerrogativas do veículo tributário: o sigilo fiscal, garantido 

pelo art. 198 do CTN. Esta garantia, indispensável do ponto de vista, acaba por obstaculizar 

o controle dos incentivos, tornando-se viciosa na perspectiva público-social293.  

Tome-se de exemplo a recente desoneração da folha de salários, através do uso da 

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB (derivando da regra geral, qual 

seja a incidência da contribuição sobre a folha de salários), surgida para desonerar o emprego 

formal e assim estimular a contratação: não há controles rigorosos de que tal medida tenha, 

de fato, criado ou mantido empregos294.  

E os estudos recentemente surgidos (a eficácia deste tipo de política depende de 

tempo de maturação e evolução dos indicadores públicos) apontam que, embora sua ideia 

fosse de estimular a geração de empregos, “pelas avaliações ex post já realizadas, o que 

inclui o presente estudo, não há evidências robustas de efeitos reais positivos da 

desoneração. Sobre a geração de empregos, este resultado está se consolidando. Nas demais 

dimensões, as avaliações existentes, a despeito da validade dos pressupostos de identificação 

de impacto, pelo menos indicam que a correlação entre a desoneração e a performance do 

mercado de trabalho é também baixa. Assim, em função da magnitude da renúncia fiscal 

                                                 

293 Ibidem, p. 27-28. Daí que sugere (p. 29): “Alterar o art. 198 do CTN para incluir a divulgação dos nomes 

dos beneficiários de benefícios fiscais entre as exceções de quebra do sigilo fiscal autorizadas pela lei, de 

forma a dar transparência na concessão dos benefícios fiscais, permitindo a fiscalização por parte da 

sociedade e inibindo a prática de fraudes, bem como a utilização da concessão de benefícios fiscais como 

possível moeda de troca para o financiamento de campanhas eleitorais”. 

294 Para uma análise, embora com muitas ressalvas metodológicas, ver: SECRETARIA DE POLÍTICA 

ECONÔMICA, 2015. Disponível em: http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/notas-

tecnicas/2015/notas-de-analise-sobre-desoneracao-da-folha-spe-2013-02.abr.2015/Desoneracao-Versao-

Abril-2-2-2.pdf. Acesso em 09.ago.2016. O documento, para além de apontar que o programa “não teve 

grande capacidade de geração de emprego”, pontua seu grande custo e sua característica regressiva. Ver 

ainda: SCHERER, Clóvis. Desoneração da folha de pagamentos: efeitos no emprego e nos salários. Nota 

Técnica DIEESE. Boletim Mercado de Trabalho: conjuntura e análise, n. 59, ano 21. IPEA, 2015. 

http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/notas-tecnicas/2015/notas-de-analise-sobre-desoneracao-da-folha-spe-2013-02.04.2015/Desoneracao-Versao-Abril-2-2-2.pdf
http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/notas-tecnicas/2015/notas-de-analise-sobre-desoneracao-da-folha-spe-2013-02.04.2015/Desoneracao-Versao-Abril-2-2-2.pdf
http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/notas-tecnicas/2015/notas-de-analise-sobre-desoneracao-da-folha-spe-2013-02.04.2015/Desoneracao-Versao-Abril-2-2-2.pdf
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concedida pela desoneração, a revisão da desoneração é uma proposta para o debate” e “oito 

em cada dez desses programas não têm data para acabar”295. 

Fosse esta uma despesa direta, poder-se-ia previamente estipular (e debater 

socialmente) mais precisamente seu tamanho e custo, e rastrear mais cuidadosamente em 

que tipos de gasto público estaria se traduzindo, observando com maior acuidade sua 

efetividade. Nada disso impediu o uso de sucessivos instrumentos legais ampliando este 

programa, desde janeiro/2012 até picos entre fevereiro e agosto/2015, como demonstra o 

gráfico: 

 

 

Fonte: RACHID, Jorge Antonio Dreher. Avaliação do Sistema Tributário Nacional e do desempenho da 

administração tributária da União. Apresentação disponível em: https://www.poder360.com.br/wp-

content/uploads/2017/05/Avaliacao-Sistema-Tributario-15mai2017.pdf. Acesso em 24 fev.2018. p. 22. 

 

                                                 

295 GARCIA, Felipe; SACHSIDA, Adolfo; CARVALHO, Alexandre Xavier Ywata de. Impacto da 

desoneração da folha de pagamentos sobre o emprego: novas evidências. Texto para discussão IPEA n. 

2357. 2018. p. 35. Em 2011, estudo igualmente gestado no IPEA já havia indicado existirem evidências de 

que os programas tributários visando a criação de empregos podem encontrar mais sucesso no âmbito de 

desburocratização do que no âmbito de diminuição de carga tributária, o que fizeram analisando o 

SIMPLES Federal – CORSEUIL, Carlos Henrique; MOURA, Rodrigo Leandro. O impacto do SIMPLES 

federal no nível de emprego da indústria brasileira. IPEA – Texto para discussão n. 1643, ago./2011. 

https://www.poder360.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Avaliacao-Sistema-Tributario-15mai2017.pdf
https://www.poder360.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Avaliacao-Sistema-Tributario-15mai2017.pdf


121 

 

 

Estas características, contudo, tornam possível que os gastos tributários funcionem 

como veículos sub-reptícios de políticas concentradoras de renda – tornando mais palatável 

a apresentação de programas que dirijam dinheiros públicos às camadas mais favorecidas 

e/ou bloqueando o debate sobre sua existência e eficácia através de sua relativa 

invisibilidade.  

Desta forma, verbas públicas que provavelmente não teriam esta destinação caso 

fossem geridas por meio da despesa pública atingem esta finalidade atuando por meio da 

renúncia de receita296. 

Nesse sentido é a posição de Salvador297. Destaca o alto custo dos gastos tributários 

no Brasil (refere cerca de 1/5 das receitas federais, 4,76% do PIB298) – Diniz e Afonso fixam 

que “se os benefícios constituíssem um ministério fictício, seria inferior apenas ao da 

Previdência Social e superaria o da Saúde e da Educação juntos”299; vale notar contudo, com 

Paes, que comparativamente o Brasil não se utiliza dos gastos tributários de forma tão 

expressiva300, tendo média inferior aos países da América Latina e da OCDE – nada obstante 

afirme que são instituídos “sem o controle democrático da sociedade e sem contrapartidas 

sociais”.  

                                                 

296  Peça de opinião assinada por Nathan Jensen, no jornal The New York Times, publicada em 24.abr.2018, 

aponta para esta direção. O artigo inicia com a seguinte indagação: “Every year, states and local 

governments give economic-development incentives to companies to the tune of between $45 billion and 

$80 billion. Why such a wide range? It’s not sloppy research; it’s because many of these subsidies are not 

public”. JENSEN, Nathan. Do taxpayers know they are handing out billions to corporations? The New York 

Times, 24 abr.2018. Disponível em: < https://www.nytimes.com/2018/04/24/opinion/amazon-hq2-

incentives-taxes.html>. Acesso em: 07 mai. 2018. 

297 SALVADOR, Evilasio. Renúncias tributárias: os impactos no financiamento das políticas sociais no 

Brasil. Brasília: INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2015. 

298 Nos Estados Unidos esse montante alcançou 8% do PIB em 2014, como pontuam Clarke e Fox (CLARKE, 

Conor; FOX, Edward. Perceptions of taxing and spendig: a survey experiment. The Yale Law Journal, 

124:1252. 2015. p. 1255). Santa Helena (SANTA HELENA, Eber Zoehler. Competência parlamentar para 

geração e controle de despesas obrigatórias de caráter continuado e de gastos tributários. Brasília: 

Edições Câmara, 2009. (Série temas de interesse do Legislativo; n. 15)) apresenta interessante quadro 

comparativo internacional do percentual de gastos tributários (em % do PIB) em relação à receita tributária 

(também em % do PIB), com destaque para Canadá, México e Irlanda, onde esta relação chega à casa de 

30%. 

299 DINIZ, Érica; AFONSO, José Roberto. Benefícios fiscais concedidos (e mensurados) pelo Governo 

Federal. Texto de discussão FGV/IBRE. 2014. p. 06. 

300 PAES, Nelson Leitão. Gastos tributários: uma análise comparada. Revista de Estudos Sociais – Ano 2012, 

N. 28, v.  14. 2012. 

https://www.nytimes.com/2018/04/24/opinion/amazon-hq2-incentives-taxes.html
https://www.nytimes.com/2018/04/24/opinion/amazon-hq2-incentives-taxes.html
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Os gastos tributários, então, se revelam ao menos parcialmente invisíveis aos olhos 

da sociedade, furtando-se ao debate democrático, como também pontua Howard301, autor 

que analisa o processo de criação dessas renúncias, apontando que o mais extraordinário de 

seu surgimento é o fato ocorrer de maneira deveras rotineira (não consistindo em resposta a 

crises econômicas, não estando relacionado a um especial controle do Parlamento por um 

partido, não sendo fruto de pressões de movimentos sociais), com pequena quantidade de 

conflito na aprovação da norma (“quase ninguém à época anunciou sua passagem ou previu 

as duras consequências que resultariam. Quase ninguém sequer percebeu”302). 

Tal ideia converge com a posição de Stiglitz de que “esses subsídios e os esforços 

para alcança-los distorcem nossa economia e nosso sistema político”, apesar do fato de que 

os particulares destinatários dessas renúncias “tentam defende-las como sendo do interesse 

público”303. 

Um passo atrás, contudo, se faz necessário. Cumpre questionar: na linha das 

características apresentadas acima, é possível concluir que os gastos tributários são na 

prática efetivamente menos redistributivos do que os gastos diretos? 

Entende-se que sim, esta conclusão tem suporte.  

Estudo da Secretaria do Tesouro Nacional buscou mapear o gasto social brasileiro 

no período de 2002 a 2015, incluindo o gasto tributário em seu cálculo304. E apresentou 

contundente gráfico, a demonstrar que o conteúdo social do gasto está muito mais presente 

nos gastos diretos (despesa pública) do que nos gastos tributários. Vale apresentar o gráfico: 

 

                                                 

301 HOWARD, Christopher. The Hidden Welfare State. “Despite their impressive size and scope, tax 

expenditures with social welfare objectives are largely invisible to citizens, policy makers, and academics 

who study U.S. social policy” – p. 03. 

302 Ibidem, p. 45-47. 

303 STIGLITZ, Joseph E. The price of inequality: how today’s divided society endangers our future. 1. ed. NY: 

W. W. Norton, 2012. p. 216. 

304 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Gasto social do governo central 2002 a 2015. 2016. 

Disponível em: 

<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/318974/Gasto+Social+Governo+Central/c4c3d5b

6-8791-46fb-b5e9-57a016db24ec>. Acesso em: 02 ago. 2016. 
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Fonte: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Gasto social do governo central 2002 a 2015. 2016. 

Disponível em: 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/318974/Gasto+Social+Governo+Central/c4c3d5b6-

8791-46fb-b5e9-57a016db24ec. Acesso em 02 ago.2016. 

 

Embora não se possa tomar como sinônimas as grandezas “gasto social” e “gasto que 

promove redução de desigualdades”, deve-se apontar que estão relacionadas. A própria 

definição de “gasto social”, proposta pela OCDE, estipula que “para ser considerados 

‘sociais’, os programas devem envolver redistribuição de recursos entre famílias ou 

participação compulsória”305. No estudo, foram considerados como gastos tributários de 

caráter social aqueles das funções orçamentárias assistência social, educação e cultura, 

organização agrária, previdência social, saneamento básico e habitação, saúde e trabalho e 

emprego – o que inclui, por exemplo, a referida (e regressiva) Desoneração da Folha de 

Salários. 

Com essa ressalva, deve-se observar do gráfico acima que apesar do crescimento do 

caráter social do gasto tributário a partir de 2004 (com novo pico em 2014), seu conteúdo 

não social permanece sendo bastante superior, de maneira muito diversa do que ocorre com 

a despesa direta. 

                                                 

305 OCDE. Social expenditure. In: OECD Factbook 2013: Economic, Environmental and Social Statistics, 

OECD Publishing. 2013. p. 212. 
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O dado indica com clareza que os gastos tributários são mais permeáveis ao conteúdo 

não social do que os gastos diretos. 

O argumento de Faricy é ainda mais contundente: ambos os partidos estadunidenses 

se utilizam de gastos tributários para distribuir dinheiro a grupos impopulares (distribuição 

que seria percebida de forma ruim pelos eleitores; “gastos tributários ajudam ambos os 

partidos a resolver o problema vexatório da política distributiva”; “ambos os partidos 

políticos podem obscurecer suas intenções de distribuição socioeconômica pelo desenho de 

programas de gasto tributário”), embora os Republicanos direcionem essa verba (por meio 

de deduções tributárias) aos mais ricos e os Democratas, aos mais pobres (por meio de 

créditos de tributos, especialmente aqueles desenhados de forma a devolver o crédito ao 

contribuinte mesmo no caso de não existir tributo a pagar ou o crédito ser superior ao tributo 

– o que torna este gasto “tributário” muito mais próximo da despesa direta)306. Nada obstante 

essa divisão entre os partidos, pontua que “a diferença mais importante entre despesa 

orçamentária e gasto tributário é a direção na qual eles distribuem o dinheiro federal”. Daí 

que, considerando uma “grande amostra” dos gastos tributários do orçamento federal de 

2013, apresenta o gráfico adiante, da relação entre a parcela dessas renúncias direcionada a 

cada quintil de renda, destacando a participação do 1% mais rico: 

 

                                                 

306 FARICY, Christopher. The distributive politics of tax expenditures: how parties use policy tools to distribute 

federal money to the rich and the poor. Politics, Groups, and Identities, 4:1, 110-125, DOI: 

10.1080/21565503.2015.1066688. 2016. p. 110. 
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Fonte: FARICY, Christopher. The distributive politics of tax expenditures: how parties use policy tools to 

distribute federal money to the rich and the poor. Politics, Groups, and Identities, 4:1, 110-125, DOI: 

10.1080/21565503.2015.1066688. 2016 

 

Como é possível observar, os gastos tributários analisados por Faricy são altamente 

concentradores, demonstrando a transferência do dinheiro público daquele país vastamente 

para as camadas mais abastadas. 

No Brasil, estudo de Santos e Paulo a respeito de políticas culturais conduzidas via 

gasto tributário leva à mesma conclusão: seu caráter concentrador, beneficiando mais os que 

já estão em posição melhor, não apenas do ponto de vista da renda mas também sob o ângulo 

geográfico (maior benefício às regiões mais ricas)307. 

Merece reflexão mais detida também um outro pressuposto: de que as renúncias 

tributárias são percebidas como menos onerosas aos cofres públicos, portanto aceitas pelos 

sujeitos ainda que uma medida de idêntico custo, modelada como despesa direta, fosse 

rejeitada pelo mesmo entrevistado. 

O tema foi objeto de pesquisa levada a efeito por Clarke e Fox através de surveys, 

onde concluíram que o apoio a políticas públicas varia (independentemente da substância ou 

custo da política) por sua descrição como um gasto tributário ou despesa direta: os cidadãos 

                                                 

307 SANTOS, Eduardo Gomor dos; PAULO, Carla Beatriz de. Gastos tributários e recursos orçamentários nas 

políticas culturais. R. Pol. Públ., São Luís, v.  18, n. 1, p. 111-124, jan./jun. 2014. 
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apoiarão mais frequentemente as políticas conduzidas por renúncias tributárias os autores 

afirmam ter sido esta hipótese fortemente confirmada (em programas de mesmo custo e 

substância, o apoio aos formatados pela via tributária é cerca de 10% superior). Colocam: 

“é mais provável que os americanos apoiem políticas quando elas são descritas como gastos 

tributários, e é mais provável que estas políticas via gasto tributário sejam percebidas como 

mais baratas que despesas diretas”308. É relevante também que o mencionado estudo revela 

que os sujeitos pesquisados tendiam a afirmar que os programas conduzidos pela despesa 

promovem grande crescimento da dívida pública, deixando de afirmar o mesmo em relação 

aos programas formatados como gasto tributário. 

Em sentido similar, pesquisa realizada também através de surveys por Haselswerdt e 

Bartels encontra semelhante relação de preferência (em favor das políticas realizadas via 

gasto tributário) em condições de equivalência de custos e objetivos, encontrando também 

relevância nas preferências ideológicas do sujeito (embora as conclusões sejam verdadeiras 

tanto para liberais como para conservadores, a relação é mais forte em relação a estes 

últimos) e na existência de vieses decorrentes de políticas já existentes (as políticas 

existentes formatadas como despesas serão mais rejeitadas se apresentadas como renúncia 

de receitas; as políticas existentes formatadas como gastos tributários serão mais aceitas se 

apresentadas como despesas). Daí que “o mecanismo de entrega de um programa 

governamental pode ter um efeito dramático na probabilidade de os cidadãos apoiarem esse 

programa. Em geral, os americanos têm disposição mais favorável pelas intervenções 

governamentais através do código tributário do que através de canais mais diretos”309. 

Há razões, então, para seguir acreditando que os gastos tributários efetivamente 

conduzem a uma percepção diferente (e menos cuidadosa, especialmente quanto a seus 

custos) por parte da sociedade do que ocorre com os programas da despesa pública. 

Estas noções conduzem a duas questões que podem ser diretamente relacionadas com 

o princípio democrático.  

                                                 

308 CLARKE, Conor; FOX, Edward. Perceptions of taxing and spendig: a survey experiment. The Yale Law 

Journal, 124:1252. 2015. p. 1252. 

309 HASELSWERDT, Jake; BARTELS. Brandon L. Public Opinion, policy tools, and the status quo: evidence 

from a survey experiment. Political Research Quarterly, v. 68, n. 3, set 2015. p. 607. 
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A primeira diz respeito à formação das preferências dos cidadãos/eleitores. Como 

questionam Clarke e Fox310, apontando que as preferências em favor dos gastos tributários 

são “teimosas” (“stubborn”): “os cidadãos são competentes para tomar essas decisões 

importantes de política tributária e gasto público? Uma característica relativamente 

incontroversa da teoria democrática é que o governo deve observar as preferências dos 

cidadãos. Mas (...) para o governo atender às preferências, os cidadãos devem ser capazes 

de formar preferências (...) quando efeitos de enquadramento levam o público a responder 

diferentemente a propostas equivalentes, a competência democrática da cidadania pode ser 

posta em dúvida”. 

Logo, se a ampla utilização de gastos tributários tem o efeito de manipular 

preferências sociais – salientando sua faceta de relativa invisibilidade –, há de se autorizar a 

conclusão de que prejuízos democráticos se fazem presentes. 

A segunda questão diz respeito à conduta (racional ou não) das Autoridades públicas 

diante dessa realidade. Dada a relativa invisibilidade dos gastos tributários, a falha de 

percepção quanto a seus custos e de controle quanto a seus resultados, aliada a seu caráter 

naturalmente concentrador, e considerando ainda a retórica (nem sempre equivocada mas 

em geral penetrante) mencionada por Stiglitz311 de que as renúncias de receita servem à 

sociedade (especialmente através dos mecanismos de mercado), tem-se bom espaço para 

inserir, nas regras de tributação, programas públicos de direcionamento de verbas a grupos 

privilegiados. 

Embora haja razões para afastar, com Moreira312, a hipótese de quid pro quo direto 

entre Parlamentar individual e grupo de interesse (financiador de sua campanha, com vistas 

à perspectiva do próximo ciclo eleitoral), o estudo sustenta a hipótese de beneficiamento 

destes grupos pelo Partido ou por Parlamentares individuais com acesso aos principais 

postos de Poder do processo legislativo. Essa conclusão empírica pode ser interpretada no 

                                                 

310 CLARKE, Conor; FOX, Edward. Perceptions of taxing and spending: a survey experiment. The Yale Law 

Journal, n.4, v.124, jan-fev 2015. p. 1290. 

311 STIGLITZ, Joseph E. The price of inequality: how today’s divided society endangers our future. 1. ed. NY: 

W. W. Norton, 2012. 

312 MOREIRA, Davi Cordeiro. Benefícios tributários federais e conexão eleitoral: a concessão de benefícios 

referentes ao PIS, à COFINS e à CSLL. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, 2011. 
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sentido de reforçar o argumento suscitado, na medida em que mesmo dentro do Parlamento, 

a transparência quanto aos custos e beneficiários dessas renúncias segue sendo incerta, de 

maneira que os Parlamentares em posições-chave ocupam a posição de distribuição da verba 

pública renunciada. Não se pode desprezar, é claro, a força mantida nesse sentido pelo Chefe 

do Executivo federal: Moreira313 observa que a maior parte dos benefícios tributários no 

período pesquisado foi introduzido por Medida Provisória, embora isso não tenha sido 

“suficiente para impedir que membros do Poder Legislativo pudessem participar ativamente 

do processo de formulação da política, incluindo sobre o texto encaminhado uma agenda 

própria de incentivos fiscais”. 

O fato é que – e o gráfico já transcrito acima, apresentado pela Secretaria do Tesouro 

Nacional, dá suporte à afirmação – quando da análise e votação dos gastos tributários, em 

sua inclusão, renovação ou manutenção, as Autoridades que têm a chave do cofre sentem-se 

menos compelidas a direcionar os recursos públicos a fins redistributivos. Sentem-se mais 

livres para utilizar o dinheiro público em programas que beneficiarão diretamente os extratos 

mais ricos da sociedade brasileira. 

E uma explicação para esse sentimento de maior liberdade reside na menor 

interlocução deste tipo de política (em termos de custo, efetividade e beneficiários) com a 

sociedade. Ou, em outras palavras, no prejuízo de deliberação social e democrática que pode 

ser atribuído aos gastos tributários. 

Como coloca Salvador, “a expansão dos gastos tributários e a acentuação da 

regressividade dos tributos possibilitam redirecionar em surdina o fundo público para o 

capital devido à própria opacidade de suas informações e à orientação do núcleo duro estatal 

de subtrair a economia do debate público. Neste caso, o controle social é negado tanto no 

seu sentido de acompanhamento quanto no de partilha de poder decisório”314. 

                                                 

313 Ibidem, p. 107. 

314 SALVADOR, Evilasio. Renúncias tributárias: os impactos no financiamento das políticas sociais no 

Brasil. Brasília: INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2015. p. 37. 
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Destaque-se a mencionada acentuação recente315. O gráfico de crescimento dos 

gastos tributários desde 2006 deixa evidente sua escalada, especialmente no período 2011-

2015. Assim: 

 

Fonte: BARROS, Gabriel Leal de. Atualiação tributária: a influência e impacto das renúncias fiscais. IFI – 

Instituição Fiscal Independente. Nota Técnica nº 07, set./2017. p. 02. 

 

                                                 

315 Para uma análise do crescimento das renúncias de receita, especialmente durante os Governos Lula e 

utilizando os tributos PIS e COFINS como veículos, ver: MACIEL, Marcelo Sobreiro. Política de 

incentivos fiscais: quem recebe isenção por setores e regiões do país. Consultoria Legislativa da Câmara 

dos Deputados, 2010. Também analisando essa tendência, nos Governos Lula e Dilma (esta usando 

pesadamente as contribuições previdenciárias em seus gastos tributários), ver: LAVINAS, Lena. The 

takeover of social policy by financialization: the brazilian paradox. New York : Palbrage Macmillan, 2017. 

p. 114. A Presidenta Dilma Rousseff tem referido a política de desonerações da folha salarial como um de 

seus grandes arrependimentos – v. CASTRO, José Roberto. Dilma disse que se arrependeu das 

desonerações: o que foi essa política e quais as críticas a ela. Nexo, em 14.mar.2017. Disponível em: 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017.mar.14/Dilma-disse-que-se-arrependeu-das-

desonera%C3%A7%C3%B5es-o-que-foi-essa-pol%C3%ADtica-e-quais-as-cr%C3%ADticas-a-ela. 

Acesso em 24.fev.2018. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/03/14/Dilma-disse-que-se-arrependeu-das-desonera%C3%A7%C3%B5es-o-que-foi-essa-pol%C3%ADtica-e-quais-as-cr%C3%ADticas-a-ela
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/03/14/Dilma-disse-que-se-arrependeu-das-desonera%C3%A7%C3%B5es-o-que-foi-essa-pol%C3%ADtica-e-quais-as-cr%C3%ADticas-a-ela
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De 2012 a 2017 houve um salto de R$ 182,41 para R$ 284,84 bilhões, aumentando 

portanto 56%316. E estes dados consideram apenas o Governo central. A renúncia estadual 

só do ICMS estava estimada em cerca de R$ 51 bilhões em 2014317. 

A subtração do debate público pode ser ou não fruto de uma escolha racional. Quer-

se destacar, nesta oportunidade, que independente da resposta a isso, as características dos 

gastos tributários permitem, no sistema financeiro-orçamentário e democrático brasileiro, 

suscitar que a via dos gastos tributários é importante para a condução de direcionamento dos 

dinheiros públicos de maneira concentradora, sendo então elemento relevante no debate 

sobre a institucionalidade da busca (ou não) de redução de desigualdades sociais mencionada 

no art. 3º, III, da CF/88. 

Em vias de conclusão deste item. Pelas razões postas, extraídas da literatura sobre o 

tema, entende-se ser possível argumentar que os gastos tributários, especialmente 

considerando sua natureza regressiva e sua relativa invisibilidade, representam importante 

elemento de atuação da política fiscal do Estado brasileiro em um sentido contrário ao da 

redução de desigualdades sociais318. 

Em outros termos: entende-se ser possível indicar que, através de normas de 

concessão, renovação ou de não revogação desses gastos tributários, os representantes no 

sistema político podem promover (propositalmente ou não), com menor compreensão e 

reprovação de seus eleitores, a destinação de verbas públicas às camadas mais ricas. 

Uma vez que, com Arretche, entende-se que “decisões sobre o destino do gasto 

público e sobre as regras das políticas têm impacto efetivo sobre a desigualdade de 

renda”319, cabe notar que os gastos tributários revelam uma via de utilização do dinheiro 

                                                 

316 LIMA, Adilson Nunes de. Renúncias fiscais da União. Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, 

2017. p. 22. 

317 AFONSO, José Roberto R. (Coord.); SILVEIRA, Ricardo Figueiró; CARVALHO, Célia Maria Silva; 

KLINTOWITZ, Danielle; AZEVEDO, Felipe de. A renúncia tributária do ICMS no Brasil. Documento 

para discussão do Banco Interamericano de Desenvolvimento IDB-DP-327. 2014 p. 28. 

318 Como coloca Medeiros, “gastos sociais regressivos, isto é, que agravam as desigualdades, são uma indicação 

de que um Estado está fortemente comprometido com o favorecimento de uma elite econômica em 

detrimento da massa da população” (MEDEIROS, Marcelo. O que faz os ricos ricos: o outro lado da 

desigualdade brasileira. São Paulo: Hucitec: Anpocs, 2005. p. 158). 

319 ARRETCHE, Marta. Conclusões: as políticas na trajetória da democracia à redução das desigualdades. In: 

ARRETCHE, Marta (Org.). Trajetória das desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos cinquenta 

anos. 1. ed. São Paulo: Editora UNESP; CEM, 2015. p. 427. 
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público destinada mais que proporcionalmente aos mais ricos, e assim impactando em 

magnitude não desprezível na desigualdade de renda. 

No mais, observada questão que conecta um elemento concreto da atividade 

financeira do Estado a resultados concentradores, pode-se suscitar possíveis objetos de 

pesquisas futuras para, especialmente com a tecnologia das Ciências Sociais, identificar 

métricas adequadas e formas efetivas de observação empírica para responder com dados de 

realidade a uma série de questões que daí surgem, auxiliando ao debate320.  

Considere-se, por fim, que os gastos tributários no Brasil podem também ser 

observados da perspectiva redistributiva regional. É que, considerando que cada real 

renunciado equivale a um real gasto, deve-se buscar identificar em que região nacional deu-

se esta aplicação. E a resposta será não apenas que a aplicação se dá pesadamente na região 

Sudeste (mais desenvolvida) (em 2009: SE 51%; S 12%; N 22%; NE 10%; CO 5%321 - nas 

projeções para 2018: SE 52,4%; S 16,6%; N 11,86%; NE 11,58%; CO 7,48%322) como que 

tal razão tem aumentado323.  

                                                 

320 Por exemplo, pode-se pensar nas questões: (a) Os programas de gastos tributários são menos debatidos que 

os programas de despesa junto à sociedade? (b) Há menor debate legislativo ou trâmite legislativo 

diferenciado? (c) Há distinção perceptível entre os votos dos partidos de direita e esquerda quanto aos 

gastos tributários? (d) É possível identificar na atuação individual de Parlamentares a maior propensão a 

programas concentradores quando do trâmite de projetos sobre gasto tributário? (e) As propostas 

legislativas que envolvem gastos tributários são efetivamente mais concentradoras? (f) É estatisticamente 

relevante a diferença, em termos de resultados regressivos ou progressivos, entre as propostas de gastos 

tributários e de despesas diretas? (g) Normas de gastos tributários são em sua maioria propostas com 

deficiente previsão de custos? (h) Normas de gastos tributários são em sua maioria criadas por tempo 

indeterminado? (i) Os entes subnacionais observam o comando de transparência dos gastos tributários? (j) 

Os Tribunais de Contas subnacionais têm atuado de maneira a exigir maior controle dos gastos tributários? 

(k) Os programas que atuam pelo gasto tributário são menos efetivos, em termos de alcance material de 

objetivos, do que os programas que atuam pela despesa? (l) Os grupos organizados que representam as 

camadas mais ricas participam mais ativamente do debate sobre gastos tributários? (m) Há relação 

observável entre as posições publicamente adotadas pelos grupos organizados que representam as camadas 

mais ricas, em termos de defesa de renúncias fiscais, e o benefício de seus representados? (n) A percepção 

social dos programas que atuam por gastos tributários é enviesada? (o) Há na sociedade uma percepção 

inferior à realidade dos custos dos programas que atuam por gastos tributários? (p) Há relação observável 

entre a atuação dos parlamentares em projetos relacionados a gastos tributários e os grupos financiadores 

de suas campanhas? 

321 MACIEL, Marcelo Sobreiro. Política de incentivos fiscais: quem recebe isenção por setores e regiões do 

país. Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, 2010. p. 21. 

322 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Demonstrativo dos Gastos Tributários: PLOA 2018. 2017. p. 77. 

323 “Já a comparação entre os patamares de 1998 e 2009 aponta para uma sensível elevação nos recursos 

destinados à região Sudeste, enquanto as regiões Norte e Nordeste perderam espaço na destinação geral dos 

incentivos fiscais: a região Sudeste aumentou de 44% para 51%, enquanto a Norte e a Nordeste diminuíram, 

respectivamente, de 27% para 22% e 14% para 10% suas participações no volume nominal total dos gastos 
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Quando a medição é feita a partir dos gastos tributários per capita, contudo, a 

conclusão é bem diferente em relação à Região Norte:  

 

 

Fonte: MACIEL, Marcelo Sobreiro. Política de incentivos fiscais: quem recebe isenção por setores e regiões 

do país. Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, 2010. p. 22. 

 

Esta observação, contudo, deve ser sopesada pela excessiva participação da Zona 

Franca de Manaus nesses números, recordando que os demais Estados da região não 

participam dos benefícios deste programa – “os gastos da União no âmbito da Zona Franca 

de Manaus representaram 78,7% dos gastos tributários alocados na região”324. Fique-se, 

portanto, com os números do Nordeste, de baixa participação percentual e baixíssima 

participação per capita. 

E a concentração regional é ainda exacerbada quando tomados especificamente os 

gastos tributários de cunho social per capita e sua divisão entre regiões. Como afirma 

Maciel, esses números apontam para um direcionamento pífio em a Norte e Nordeste, 

promovendo, em vez de reduzir, as desigualdades regionais – “Em todos os tipos de gasto 

selecionados, os habitantes das regiões Norte e Nordeste receberam bem menos recursos, 

enquanto a região Sudeste lidera em todos os itens. Há casos, como nos gastos com saúde, 

cultura e desporto e lazer, em que alguém que mora na região Sudeste recebe, em média, dez 

vezes mais recursos do que o habitante das duas regiões menos desenvolvidas do país”325. 

                                                 

tributários federais. Já as regiões Sul e Centro-Oeste têm mantido suas participações, relativamente, 

estáveis” – MACIEL, Marcelo Sobreiro. Op.Cit.. 

324 MINISTÉRIO DA FAZENDA e outro. Orçamento de subsídios da União. Op. Cit, p. 43. 

325 MACIEL, Marcelo Sobreiro. Política de incentivos fiscais: quem recebe isenção por setores e regiões do 

país. Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, 2010. p. 23. 
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Lembre-se, outrossim, que embora o Governo Federal tenha utilizado recentemente, 

de forma contundente, PIS e COFINS em suas renúncias, também são parte fundamental 

desses gastos tributários os impostos sobre a renda e sobre produtos industrializados, ambos 

que devem ser partilhados com os entes subnacionais, de maneira que as renúncias 

estabelecidas pela União trazem prejuízos federativos326. 

Estas colocações, note-se, reafirmam as razões acima: os gastos tributários estão mais 

concentrados nas regiões mais ricas não apenas porque os programas estão baseados lá; mas 

especialmente porque serão gozados por quem recolhe mais tributo, tem mais capacidade 

contributiva, e essa é a parcela mais rica da sociedade – como exposto no exemplo didático 

de Mendes e Appy, acima transcrito. 

 

2.1.3. Gasto tributário – o caso do SIMPLES Nacional. 

Já se teve a oportunidade, acima, de destacar o SIMPLES Nacional como o programa 

mais robusto de gasto tributário no Brasil. O DGT para 2018 aponta que 28,45% dos gastos 

tributários federais estão alocados no SIMPLES, muito superior aos itens seguintes: 

Rendimentos Isentos e Não Tributáveis do IRPF (9,55%), Zona Franca de Manaus e Áreas 

de Livre Comércio (8,55%), Agricultura e Agroindústria – Desoneração da Cesta Básica 

(8,55%) e Entidades sem fins lucrativos – imunes e isentas (8,33%). Os mencionados 

28,45% se apresentam, em reais, como R$ 62,8 bilhões327.  

                                                 

326 Sobre o aspecto do federalismo fiscal, tivemos a oportunidade de escrever em coautoria: SCAFF, Fernando 

Facury; SILVEIRA, Alexandre Coutinho da. Competência tributária, transferências obrigatórias e 

incentivos fiscais. In: CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando Facury; BRAGA, Carlos Eduardo Faraco 

(Org.). Federalismo fiscal: questões contemporâneas. Florianópolis: Conceito, 2010.O artigo foi escrito 

em comentário ao julgado pelo STF no REXT n. 572.762 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, 

julgado em 18.jun.2008). Nada obstante, o artigo está em processo de atualização, especialmente 

considerando a recente publicação de acórdão do STF alterando seu entendimento (embora textualmente 

afirme não estar fazendo-o) nos autos do Recurso Extraordinário n. 705.423 (Rel. Min. Edson Fachin, 

Tribunal Pleno, julgado em 23.nov.2016), segundo o qual “Não se haure da autonomia financeira dos 

Municípios direito subjetivo de índole constitucional com aptidão para infirmar o livre exercício da 

competência tributária da União, inclusive em relação aos incentivos e renúncias fiscais, desde que 

observados os parâmetros de controle constitucionais, legislativos e jurisprudenciais atinentes à 

desoneração”. 

327 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Demonstrativo dos Gastos Tributários: PLOA 2018. 2017. Para números 

quantitativos de participação, com perfil das empresas participantes, por tamanho, atividade, número de 

empregos gerados e região de funcionamento, recomenda-se, embora já algo defasado pelo tempo, o estudo: 

SEBRAE. As pequenas empresas do SIMPLES Nacional. 2011. 
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O comparativo com outros países, especificamente em relação aos regimes 

simplificados, reitera esta relevância ímpar do SIMPLES Nacional: “muito acima dos 

valores dos demais países da América Latina e sem comparação com os da OCDE que sequer 

utilizam este mecanismo, com exceção de México e Chile. A abrangência do sistema 

brasileiro, as alíquotas utilizadas e os limites para permanecer no Simples Nacional explicam 

os números obtidos. Mesmo para países como a Argentina que adota um sistema similar ao 

brasileiro, o monotributo, o peso do regime simplificado equivale a valores muito inferiores 

aos apresentados pelo Brasil”328. 

Sendo um programa deveras caro, deve ser objeto de escrutínio. Mas à primeira vista, 

sua função é nobre e seus efeitos, desconcentradores. Afinal, a ideia é de beneficiar o 

pequeno e microempresário329, permitindo seu crescimento; é atingir as camadas menos ricas 

da população brasileira; é estimular a formalização do negócio e do trabalho, inclusive 

reduzindo os custos de conformidade330. 

E, a princípio, seus efeitos foram vastamente positivos. Analisando o período 2001-

2010331, os resultados na criação de empregos foram positivos, comparando com empresas 

                                                 

328 PAES, Nelson Leitão. Gastos tributários: uma análise comparada. Revista de Estudos Sociais – Ano 2012, 

N. 28, v.  14. 2012. p. 10. 

329 Estudo da OCDE indica claramente a necessidade de assistência às pequenas empresas. No campo da 

tributação, aponta que muitas vezes têm carga tributária superior às demais, o que deve ser reformado. 

Contudo, o estudo é deveras cauteloso quanto à viabilidade e eficiência de promover a refereida assistência 

através de redução de tributação, preferindo indicar outros tipos de estímulo, como o acesso ao crédito e a 

facilitação de obtenção de tecnologia: OECD. Small businesses, job creation and growth: facts, obstacles 

and best practices. 1998. Disponível em: https://www.oecd.org/cfe/smes/2090740.pdf. Acesso em 

24.fev.2018. 

330 Este parece ser um objetivo sobre o qual vale a pena se deter: embora existam inegáveis ganhos, como a 

arrecadação em única guia, “o Simples Nacional, criado para simplificar a relação das microempresas com 

o fisco, requer a adoção de seis livros fiscais e/ou contábeis, além de outras obrigações acessórias definidas 

pelo Comitê Gestor” – BRASIL. Presidência da República. Observatório da Equidade. Indicadores de 

Equidade do Sistema Tributário Nacional. Brasília: Presidência da República, Observatório da Equidade, 

2009. p. 35. 

331 Portanto antes do maior estirão de crescimento mostrado nos gráficos mais ao norte. Como coloca Rodrigo 

Orair: “expansão do regime Simples, nos anos 2011 e 2013 destinado a pequenas e microempresas: 1,8 

milhão de beneficiárias em 2002; 2,3 milhões em 2005; 3,0 milhões em 2009; e 3,5 milhões no ano de 

2012. Várias mudanças no arcabouço tributário favoreceram a expansão do Simples – por exemplo, a 

ampliação dos benefícios na instituição do Simples Nacional em 2007 e o aumento do teto de faturamento 

de R$ 2,7 milhões para R$ 3,6 milhões em 2012 – e a migração de empresas de pequeno porte que antes 

estavam no regime de lucro presumido. Esta migração contribuiu para o crescimento da receita média das 

empresas que permaneceram no regime de lucro presumido” – ORAIR, Rodrigo Octávio. Desonerações 

em alta com rigidez da carga tributária: o que explica o paradoxo do decênio 2005-2014? IPEA – Texto 

para discussão n. 2117, ago./2015. E, nas palavras de Afonso, Soares e Castro: “Chama atenção no 

SIMPLES a evolução no número de empresas que se enquadram no regime: enquanto em 2004 (ano do 

https://www.oecd.org/cfe/smes/2090740.pdf
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fora do regime, bem como em comparação com o anterior regime do SIMPLES Federal; 

concluiu-se que “as empresas optantes cresceram a um ritmo bem superior ao das empresas 

não-optantes durante toda a década anterior, sendo que no momento da grave crise 

internacional, houve crescimento do número de optantes com decréscimo no número de não-

optantes”; “as empresas optantes pelo Simples Nacional também foram capazes de gerar 

relativamente mais empregos do que as não-optantes, com uma taxa de crescimento do 

emprego superior para o primeiro grupo”; “não apenas novas empresas preferem entrar no 

mercado formal via simples Nacional, mas que as que já são optantes estão crescendo dentro 

do regime”; encontrou-se “forte aumento da massa salarial e do salário médio, ambos com 

crescimento mais elevado para as empresas dentro do simples Nacional do que as de fora do 

regime”332. 

Nada obstante, outras análises levam a resultados não tão animadores. 

No tema, convém escutar o economista Bernard Appy, que vem estudando e 

opinando sobre o tema com insistência: coloca que os efeitos do SIMPLES Nacional (a) são 

distorsivos, impedindo o crescimento das empresas333, (b) são regressivos, já que pessoas de 

                                                 

último dado consolidado pela RFB) o número de empresas no SIMPLES foi de 1.978.727, em 29.mai.2011, 

de acordo com dados do CGSN, esse número chegou à marca de 5 milhões, o que representa um 

crescimento de quase 153% no período de sete anos (crescimento médio de 14,16% ao ano). Esse resultado 

fez com que o SIMPLES alcançasse 83,7% das micro e pequenas empresas do Brasil (5.972.474) naquela 

data” – AFONSO, José Roberto Rodrigues; SOARES, Julia Morais; CASTRO, Kleber Pacheco de. 

Avaliação da estrutura e do desempenho do sistema tributário brasileiro: livro branco da tributação 

brasileira. BID – Documento para discussão #IDB-DP-265. 2013. p. 55. 

332 LEITÃO-PAES, Nelson. Reflexos do SIMPLES Nacional no emprego e na formalização do mercado de 

trabalho no Brasil. Economía, Sociedad y Territorio. v.  xv, n. 49, 2015. 

333 O ideal de “transição suave” entre faixas e até entre regimes parece carecer de maior atenção. Nesse sentido, 

veja-se estudo indicando crescimento de tributação de 268% na transição entre MEI e ME e de 24,3% de 

ME a EPP, além da majoração burocrática nessas transições: RATHKE, Alex Augusto Timm; SILVA, 

Cíntia do Nascimento; SILVA, Fabio Pereira da. Disparidade de carga tributária na transição do 

Microempreendedor Individual (MEI) para a Microempresa (ME). Revista da Receita Federal: estudos 

tributários e aduaneiros. Brasília-DF, v.3, n.1-2, jan-dez/2016. Marcos Villas-Bôas (VILLAS-BÔAS, 

Marcos de Aguiar. O Simples Nacional e a armadilha da pequena empresa. Carta Capital, 30 set.2016. 

Disponível em: < https://www.cartacapital.com.br/economia/o-brasil-esta-na-armadilha-da-pequena-

empresa>. Acesso em: 07 maio. 2018.) trata desse tema observando a expressão “small business trap” – a 

“armadilha” de não crescer. 

https://www.cartacapital.com.br/economia/o-brasil-esta-na-armadilha-da-pequena-empresa
https://www.cartacapital.com.br/economia/o-brasil-esta-na-armadilha-da-pequena-empresa
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alta renda são pouco tributadas, (c) são onerosos do ponto de vista da Administração 

Tributária334; (d) favorecem as empresas menos produtivas335.  

Interessa-nos primordialmente a regressividade. Ela decorre especialmente da base 

de cálculo fixa (receita bruta da empresa), sem considerar, por exemplo, número de 

empregados ou margem de lucro336; daí que, tendo iguais receitas de R$ 30 mil, seriam 

tributadas igualmente sociedades empresárias que lucrem R$ 11,2 mil e R$ 2,2 mil. Uma 

pessoa que recebe mensalmente R$ 11,2 mil certamente não está dentre os menos 

favorecidos da pirâmide de renda. Appy mostra que essa realidade é verdadeira até, no limite, 

para empresário no SIMPLES que atinja R$ 90 mil/mês337 (além de as circunstâncias 

indicarem maior benefício em comparação com o Lucro Real, estimulando a não crescer). 

Assim, os negócios com alta margem são desproporcionalmente favorecidos, criando sérias 

questões (re)distributivas338. 

                                                 

334  APPY, Bernard. Porque o SIMPLES precisa ser modificado. Mimeo. Disponível em: 

https://mansueto.files.wordpress.com/2015.dez.appy_afresp_201512.pdf. Acesso em 24 fev. 2018. 

335 APPY, Bernard. Distorções do sistema tributário brasileiro. Apresentação. 2016. Disponível em: 

http://www.joserobertoafonso.com.br/distorcoes-sistema-tributario-appy/. Acesso em 24 fev. 2018. Isto é 

melhor explicado: “A empresa em que Joaquim trabalha tem muitos clientes, o que aumenta a escala de 

produção, reduz o peso dos custos fixos e permite otimizar o uso do tempo e a distribuição geográfica dos 

profissionais. Além disso, promove treinamentos regulares, introduz novos métodos de trabalho, tem 

equipamentos modernos, realiza tarefas complexas em equipe. Já o autônomo Xavier passa o dia com um 

celular no bolso e sua malinha de ferramentas. Não se atualiza, não tem equipe e volta e meia fica sem 

serviço, porque não conta com um pool de clientes como o da empresa onde trabalha Joaquim. Logo, o 

trabalho de Joaquim é mais eficiente que o de Xavier. Mas o peso dos tributos faz a renda líquida de Xavier 

ser 10,7% maior que a de Joaquim. Isso é injusto e ineficiente. E também é caro: a renúncia de receita dos 

regimes especiais de tributação (Simples e MEI) somou R$ 62,4 bilhões em 2014” – MENDES, Marcos; 

APPY, Bernard. Injusto, ineficiente e caro. Opinião – O Estado de São Paulo, 22 jan. 2016. 

336 Assim: “o Simples tributa igualmente um empresário que tenha renda pessoal superior a R$ 80 mil e outro 

cuja renda pessoal seja inferior a R$ 8 mil. Trata-se de uma distorção injustificável. O pior é que a empresa 

que compete com empreendimentos informais – justamente a que mais necessitaria de apoio – geralmente 

tende a operar com baixas margens e é a menos beneficiada pelo Simples”. Idem. Precisamos rever o 

Simples. Opinião – O Estado de São Paulo, 07 mar. 2017. 

337 Ibidem. 

338 Em um exemplo mais concreto e contundente: “Para entender como a tributação do faturamento provoca 

distorções vamos considerar dois pequenos comércios que faturam R$ 15 mil por mês. O primeiro tem 

grande giro e baixa margem (por exemplo uma padaria), enquanto que o segundo tem baixo giro e alta 

margem (por exemplo, uma loja de roupas de grife). Supondo que a margem da primeira empresa seja de 

20% da receita, a renda gerada (apropriada como salários e lucros) será de R$ 3 mil/mês e supondo que a 

margem da segunda seja de 50%, a renda gerada será de R$ 7,5 mil. No entanto, no SIMPLES as duas 

empresas recolhem como tributos a mesma porcentagem de 4% sobre os R$ 15 mil, ou seja, R$ 600,00, 

que representam 20% da renda da primeira empresa e 8% da renda da segunda empresa. Ou seja, a 

tributação do SIMPLES, incidente sobre o faturamento, gera desigualdades relevantes, sendo muito mais 

onerosa para empresas com baixa margem que para empresas com alta margem. Este problema foi agravado 

com a recente inclusão no SIMPLES, em tabelas favorecidas, dos advogados e algumas outras categorias 

https://mansueto.files.wordpress.com/2015/12/appy_afresp_201512.pdf
http://www.joserobertoafonso.com.br/distorcoes-sistema-tributario-appy/
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E estas considerações são tão mais contundentes quanto maior for o teto de adesão 

ao SIMPLES e a ampliação das atividades permitidas a aderir – ambos alargados pela Lei 

Complementar nº 155/2016, que incluiu novas atividades (algo que vem sendo paulatinaente 

ampliado há anos) dentre as que podem aderir ao regime, como arquitetos e profissionais de 

saúde; e, especialmente, que aumentou de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões o teto de 

receita para configuração de Empresa de Pequeno Porte, teto altíssimo, considerando que 

outros países observam valores anuais entre US$ 50 e 150 mil dólares339.  

Appy, desta forma, indica claramente que os sistemas simplificados de tributação 

viciam a noção de isonomia, inclusive por tributarem em intensidade insuficiente aqueles 

que estão em degraus superiores da distribuição de renda. Parece ser nesse sentido, também, 

a opinião de Nelson Barbosa, quando escreve que o SIMPLES Nacional está na raiz da 

“maior distorção da tributação direta”: “grande parte das empresas que operam no regime 

de lucro presumido são profissionais liberais que constituíram uma pessoa jurídica – a 

‘pejotização’ – por necessidade legal ou incentivo tributário. Na maioria dessas empresas os 

dividendos distribuídos aos acionistas superam, em muito, o percentual de lucro presumido 

utilizado pela legislação para calcular a tributação direta (IRPJ+CSLL)”340. 

São chocantes, nesse sentido, as comparações promovidas entre os regimes celetista 

x lucro presumido x SIMPLES para um advogado e para um eletricista: 

 

                                                 

de profissionais liberais, para os quais a renda corresponde a quase 100% do faturamento.” – APPY, 

Bernard. O SIMPLES é bom? Opinião – O Estado de São Paulo, 02 mar. 2015.  

339 Idem. Por que o sistema tributário brasileiro precisa ser reformado. Revista Interesse Nacional, ano 8, n. 

31, out-dez 2015. 

340 BARBOSA, Nelson. Carga tributária, dividendos e amnésia seletiva. Blog do IBRE. Disponível em: 

http://blogdoibre.fgv.br/posts/carga-tributaria-dividendos-e-amnesia-seletiva. Acesso em: 24.fev.2018. 

http://blogdoibre.fgv.br/posts/carga-tributaria-dividendos-e-amnesia-seletiva
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Fonte: APPY, Bernard. Distorções do sistema tributário brasileiro. Apresentação. 2016. Disponível em: 

http://www.joserobertoafonso.com.br/distorcoes-sistema-tributario-appy/. Acesso em 24.fev.2018. 

 

Em ambos os casos, a distância entre os valores percebidos no regime de emprego e 

os valores líquidos embolsados em atuação como pessoa jurídica são gritantes, ainda mais 

quando considerados dentro do SIMPLES.  
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Daí que entre um autônomo (MEI) e um celetista, ambos realizando a mesma 

atividade e obtendo mesma renda mensal, o celetista pode ser tributado em valor sete vezes 

superior ao autônomo, como destaca Appy ao lado de Mendes341. 

Isso significa não apenas iniquidade para sujeitos em posições idênticas, mas um 

estímulo desmesurado à pejotização, viciando o mercado de trabalho brasileiro. 

Em encerramento deste subitem, deve-se recordar o impacto regional das 

desigualdades oriundas do SIMPLES Nacional. Assim342: 

A concentração dos gastos tributários no Sudeste (61% do total), um pouco acima 

da participação no PIB desta região, é fortemente explicada pelo Simples 

Nacional, que apresenta forte influência na composição dos gastos regionais 

(25,9% dos gastos tributários no Sudeste). O Simples Nacional também tem 

participação significativa nas demais regiões, evidenciando a relevância das micro 

e pequenas empresas na atividade econômica nacional. 

O programa responde por grande parte da concentração regional dos gastos 

tributários. Daí que, somando os aspectos (1) concentrador geral dos gastos tributários, (2) 

concentrador específico do SIMPLES Nacional e (3) concentrador regional na aplicação de 

ambos, tem-se um resultado certamente divorciado do objeto constitucional de busca da 

redução de desigualdades sociais. 

 

2.1.4. Imposto sobre a Renda. 

 Imposto sobre a Renda – Rendas do Capital. 

As rendas do capital são aquelas que, em oposição às rendas do trabalho, não estão 

diretamente relacionadas à venda, por seu recebedor, de suas habilidades, forças e/ou 

técnica. São, antes disso, rendas decorrentes da remuneração do próprio capital, em suas 

diversas formas. 

                                                 

341 MENDES, Marcos; APPY, Bernard. Injusto, ineficiente e caro. Op. Cit. 

342 MINISTÉRIO DA FAZENDA. SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO. Orçamento 

de subsídios da União: relatório do Governo Federal sobre a evolução dos gastos tributários e benefícios 

financeiros e creditícios no período 2003 a 2016. 2017. p. 43. 
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Sua colocação nestas linhas se revela imediatamente necessária: buscando-se uma 

visão a respeito dos efeitos da tributação da distribuição de renda e na redução de 

desigualdades, a incidência de impostos sobre as rendas do capital é imperativa, já que este 

tipo de rendimentos está diretamente ligado à preexistência de riqueza: apenas quem tem 

capital recebe renda dele, podendo receber também as rendas do trabalho; quem não tem 

capital, não dispõe, manifestamente, destas rendas343. 

Sendo assim, sem mais delongas, cabe questionar como o Estado brasileiro dá 

tratamento jurídico-tributário a esta dicotomia entre as rendas do trabalho e do capital. Há 

divergência no tratamento? Deve existir? Parece-nos claro que, sob uma perspectiva de 

redução de desigualdades (e é claro que outras perspectivas existem e devem ser 

consideradas na tomada de decisão da respectiva política pública) há uma orientação 

manifesta de que as rendas do capital sejam tributadas mais fortemente e mais 

progressivamente do que as rendas do trabalho344. 

Pois bem. 

Ramon Tomazela Santos publicou, na Revista Direito Tributário Atual, editada pelo 

IBDT – Instituto Brasileiro de Direito Tributário345, artigo que, embora tome pressupostos e 

envolva concepções bem distintas das aqui tomadas, traz uma análise deveras interessante e 

                                                 

343 “A composição dos rendimentos varia bastante no tempo e entre estratos. Em termos gerais, à medida que 

se caminha no sentido das pessoas mais ricas ocorre um previsível declínio de importância dos rendimentos 

do trabalho strictu sensu (salários), ou diretamente relacionados a contribuições trabalhistas 

(aposentadorias) e aumento da importância de lucros, dividendos, rendas de empresas, ganhos de capital e 

rendimentos financeiros. Ao longo do tempo a renda do trabalho também vem cedendo importância para 

os rendimentos associados ao capital, ainda que parte desses rendimentos esteja em uma fronteira nebulosa 

entre capital e trabalho”. MEDEIROS, Marcelo; CASTRO, Fábio A. A composição da renda no topo da 

distribuição: evolução no Brasil entre 2006 e 2012, a partir de informações do imposto de renda. 

ago./2016. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2804612. Acesso em 15.jan.2018. p. 08. 

344 Afinal, a ideia de progressividade tributária para atingir redução de desigualdades “perde grande parte do 

seu sentido a partir do momento em que a lei tributária onera de forma progressiva apenas o rendimento do 

trabalho, que geralmente é auferido por indivíduos de baixa renda, deixando de lado o deixando de lado o 

rendimento do capital, que comumente é percebido por indivíduos de elevado poder aquisitivo. Isso porque, 

a imposição tributária mais elevada, decorrente das alíquotas progressivas, acabará sendo suportada 

justamente pelas pessoas físicas que auferem rendimentos do trabalho, atingindo em maior escala os 

indivíduos de baixa renda, o que prejudica os objetivos de justiça social e de redistribuição de renda 

(assumindo-se que, como regra geral, os rendimentos do capital são comumente auferidos por indivíduos 

de alta renda, enquanto que os rendimentos do trabalho compõem a maior parte da renda dos indivíduos 

com baixo poder aquisitivo)”. SANTOS, Ramon Tomazela. A progressividade do Imposto de Renda e os 

desafios de política fiscal. Revista Direito Tributário Atual n. 33. São Paulo: IBDT/Dialética, 2015. p. 344. 

345 É imperativo registrar, em disclaimer, que o Autor desta tese foi Professor Assistente do IBDT no ano de 

2016. 

https://ssrn.com/abstract=2804612
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dados bem coletados a respeito do tema acima anunciado346. O que o referido pesquisador 

buscou foi identificar se as rendas do capital, em suas diferentes espécies (conforme 

diferenciação trazida pela legislação brasileira) são tributadas de forma progressiva, 

regressiva ou proporcional. 

Suas conclusões são veementes: a tributação dos rendimentos percebidos no mercado 

financeiro e de capitais no Brasil – isto é, rendas do capital em sua forma mais típica – 

“caracteriza-se pela ausência de progressividade”347. Este (“ausência de tributação 

progressiva”) é um “traço em comum” percebido nas mais diversas espécies de rendimentos 

financeiros, listados pelo autor em pelo menos 09 (nove) formas distintas (v.g. rendas fixa e 

variável, day-trade, swaps, JCP, debêntures, ações em bolsa, etc.), todas indicando alíquotas 

fixas ou regressivas, além de hipóteses de isenção ou alíquota zero348. 

O Autor entende que esta não-progressividade na tributação das rendas do capital é 

justificada: desta forma, estaria a legislação protegendo contra a mobilidade do capital 

financeiro; atenuando os efeitos da inflação; reduzindo riscos de sonegação fiscal; 

estimulando a formação de poupança; repelindo os incentivos para investimento em apenas 

alguns ativos específicos e de tributação diferida. No mais, considera que esta característica 

também se presta a evitar que as eventuais perdas no mercado financeiro sejam deduzidas 

da base de cálculo do cômputo geral do Imposto. Estes efeitos não devem ser ignorados nem 

subestimados.  

Contudo, entende-se que tampouco devem ser considerados absolutos: o Autor refere 

com tranquilidade a existência de incentivos, oriundos da tributação, entre diversas espécies 

de investimentos financeiros. O que ora defende-se é que a tributação não-progressiva das 

rendas do capital também promove incentivos fortes, especialmente indicando o 

investimento em mercados financeiros e não em setores produtivos. Esta parece ser uma 

decisão politicamente questionável, inclusive se observado apenas o ponto de vista 

econômico e desenvolvimentista. Mas não é só este ponto que conta. 

                                                 

346 SANTOS, Ramon Tomazela. A progressividade do Imposto de Renda e os desafios de política fiscal. 

Revista Direito Tributário Atual n. 33. São Paulo: IBDT/Dialética, 2015. 

347 Ibidem, p. 350. 

348 Tais regras estão colocadas nas Leis n.s 9.249/1995 e 11.053/2004 e na IN RFB n. 1.022/2010. 
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Conta também, e esta é talvez a principal razão desta tese, o uso da tributação como 

instrumento de redução de desigualdades349. E, para estes fins, a tributação regressiva ou 

proporcional das rendas do capital é, sim, viciosa. 

(E contam também razões pragmáticas de eficiência tributária: embora o pensamento 

mainstream econômico tenha, por muitos anos, defendido a não tributação das rendas do 

capital350, como sugeriram Atkinson e Stiglitz em 1976351, é fato que a teoria evoluiu e as 

percepções empíricas caminharam para duvidar desta recomendação, indicando sim a 

tributação desta renda352. Piketty, Saez e Zucman apontam ainda que considerações de 

equidade meritocrática conduzem à mesma conclusão, tributando estes rendimentos e 

aplicando-lhes alíquotas progressivas353. Não é objeto destas linhas, contudo, adentrar nas 

searas de tax policy e optimal taxation, apesar de se tratar de temas deveras interessantes e 

relevantes ao debate acadêmico). 

Se o estudo de Tomazela Santos é interessante porque verifica no microscópio 

(olhando as espécies concretas de rendas do capital) este direcionamento, é ainda mais 

                                                 

349 "Pese a todo lo anterior, el gravamen de las rentas del capital resulta esencial desde el punto de vista de la 

equidad, la eficiencia15, la minimización de las vías de elusión fiscal y, lo que quizá sea más importante, 

la percepción social del sistema fiscal como una construcción justa em el reparto de las cargas, sin la cual 

es más difícil la sostenibilidad de un estado democrático. Además, no podemos obviar que se trata de la 

fuente de renta que en mayor medida se concentra en los contribuyentes con niveles de renta elevados y, 

generalmente, con mayor capacidad de influencia política en la determinación de la política fiscal". ENTRO 

INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS – CIAT. Política Tributaria: ¿Qué 

Gravar, Cómo Gravar, Qué Objetivos debe Procurar el Sistema Tributario? Documento de Trabajo n. 3, 

outubro.2017. p. 17. 

350 Tanzi, por exemplo, apresenta a questão do ponto de vista histórico: “Because of the growing globalization 

of economic activities and the increasing ease with which financial capital could move across countries, 

starting in the late 1980s, and in reaction to the writing by some influential American economists and to 

pressures by investors and lobbyists, the income received by individuals from capital sources started to get 

preferential treatment by the tax systems compared to income from other sources”. TANZI, Vito. Taxation 

and equitable economic development : a historical note. 2014. Disponível em: 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/VitoTanzi_2014_final.pdf. Acesso em 20.abr.2018. p. 07. 

351 ATKINSON, Anthony B.; STIGLITZ, Joseph E. The Design of Tax Structure: Direct Versus Indirect 

Taxation, Journal of Public Economics, v. 6, n. 1-2, jul-ago 1976. p. 55-75. 

352 Revisão desta literatura, clássica e atual, pode ser encontrada em: GOBETTI, Sérgio Wulff. Tributação da 

renda do capital e progressividade: o que fazer? In: AFONSO, José Roberto; LUKIC, Melina Rocha; 

ORAIR, Rodrigo Octávio; SILVEIRA, Fernando Gaiger (Orgs.). Tributação e desigualdade. Belo 

Horizonte: Letramento: Casa do Direito: FGV Direito Rio, 2017. p. 705 e ss. E, muito semelhante, em: 

GOBETTI, Sérgio Wulff. Tributação do capital no Brasil e no mundo. 2017. No prelo. 

353 PIKETTY, Thomas; SAEZ, Emmanuel; ZUCMAN, Gabriel. Rethinking capital and wealth taxation. 

Mimeo. Disponível em : http://piketty.pse.ens.fr/files/PikettySaez2014RKT.pdf. Acesso em 11.jan.2018. 

http://piketty.pse.ens.fr/files/PikettySaez2014RKT.pdf
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relevante ampliar esta análise, buscando o contexto geral – nem tanto do direito tributário 

quanto da economia brasileira. E este contexto aponta na mesma direção. 

Sérgio Gobetti é um dos estudiosos do tema que, nos últimos anos, vem se 

debruçando sobre os dados disponibilizados pela Receita Federal do Brasil visando formar 

um quadro compreensivo e compreensível da tributação sobre a renda, inclusive e 

especificamente observando a distinção tributária entre as rendas do capital e as rendas do 

trabalho. Daí que, de forma não surpreendente, indica que os extratos mais ricos da 

população brasileira são tributados, pelo IRPF, em alíquotas médias efetivas deveras 

inferiores aos extratos intermediários. É didático o quadro montado: 

 

 

Fonte: GOBETTI, Sérgio Wulff. Apresentação “Tributação da renda do capital: proposta de Reforma”, datada 

de 02/10/2017. Disponível em: http://www.joserobertoafonso.com.br/tributacao-da-renda-do-capital-gobetti/. 

Acesso em 10 jan.2018. 

 

Como se vê, dividindo o universo dos declarantes em oito faixas, a alíquota média 

efetiva vai crescendo ao lado dos rendimentos totais do declarante até a quinta faixa, a partir 

da qual passa a diminuir fortemente. Assim, a maior alíquota efetiva (quinta faixa) é de 

11,8%, enquanto que a alíquota média efetiva da oitava faixa (declarantes mais ricos) é de 

tão somente 6,7%. 

A tabela mostra ainda, de forma ainda mais marcante, que a quantidade de 

rendimentos isentos cresce paulatinamente, mas que tal crescimento é mais que proporcional 

na troca da faixa seis para a faixa sete (rendimentos tributáveis crescem cerca de 20%; 

http://www.joserobertoafonso.com.br/tributacao-da-renda-do-capital-gobetti/
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rendimentos isentos crescem quase 200%) e esse padrão se revela mais forte na troca da 

faixa sete para a faixa oito (rendimentos tributáveis crescem cerca de 100%; rendimentos 

isentos crescem cerca de 520%). 

A mesma tendência é apresentada de forma didática por Pinheiro, Waltenberg e 

Kerstenetzky, em gráfico que apresenta a evolução, consoante os quantis de renda da 

população brasileira, da alíquota média efetiva do IRPF e dos rendimentos anuais. Assim: 

 

 

Fonte: PINHEIRO, Heloisa Helena; WALTENBERG, Fabio; KERSTENETZKY, Célia Lessa. Imposto sobre 

a renda das pessoas físicas: oportunidades para tributar os rendimentos mais altos no Brasil. Texto para 

discussão nº 121, de maio/2017. Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento: Rio de Janeiro, 

2017. 

 

O gráfico permite visualizar com acuidade a curva decrescente das alíquotas, a 

demonstrar sua redução perante o grupo mais rico.  

A razão para tamanha redução das alíquotas médias efetivas e crescimento das 

isenções, quanto mais rico é o declarante, reside na tributação da renda do capital354. Como 

as faixas de declarantes mais abastados é que têm mais capital para investir (e gerar renda), 

são elas que gozam mais de suas isenções, reduções e regressividades. As faixas de 

declarantes que não têm grande quantidade de capital a investir, por sua vez, não poderão 

                                                 

354 GOBETTI, Sergio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Progressividade tributária: a agenda negligenciada. 

Texto para discussão n. 2190. Brasília: IPEA, abr./2016. Colocam (p. 33): “Em suma, os benefícios 

tributários aos rendimentos do capital, entre outras assimetrias, contribuem para que o Brasil possua uma 

das maiores, senão a maior, concentração de renda no topo da distribuição entre todos os países do mundo”. 
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gozar da tributação diferenciada, de maneira que suas alíquotas médias efetivas tendem a 

crescer quanto maior for sua renda total. 

Tal circunstância fática é bem demonstrada pelo gráfico publicado pelo periódico 

Nexo, como se vê: 

 

 

Fonte: NEXO. IR: como a renda é taxada no Brasil. Publicado em 18/05/2016. Disponível em: 

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2016/05/18/IR-como-a-renda-é-taxada-no-Brasil. Acesso em 13 

jan.2018. 

 

Como revela a imagem, as receitas de capital ganham relevância apenas entre os mais 

ricos; estes têm grande parte de suas receitas totais oriundas do capital. Logo, a tributação 

mais amena das receitas de capital significa a tributação mais amena de suas receitas 

totais355. 

                                                 

355  “o sistema tributário não só não contribui para reduzir a concentração de renda dos indivíduos, como 

potencializa a concentração de riqueza, ao tratar muito mais favoravelmente a renda do capital em 

detrimento da renda do trabalho”. LETTIERI, Marcelo. Imposto de renda das pessoas físicas no Brasil: a 

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2016/05/18/IR-como-a-renda-é-taxada-no-Brasil
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O protagonismo das receitas de capital tampouco surpreende do ponto de vista 

histórico: como se vê do gráfico abaixo, a acumulação de ativos financeiros (dos principais 

itens geradores de receita do capital) cresceu muito desde 1980, evoluindo muito acima do 

crescimento do PIB global. Assim: 

 

 

Fonte: FREITAS, Antônio Albano de. O impacto da herança e de sua tributação na distribuição patrimonial e 

de rendimentos. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2017. p. 12. 

 

Logo, o maior montante acumulado implica em maiores rendas. 

Essas conclusões são reforçadas por Medeiros e Castro356 que, ao analisar a 

composição da renda dos 10% mais ricos do Brasil, concluem: 

Os resultados indicam que no 1% mais rico apenas metade da renda total é de 

salários e aposentadorias, um quarto de rendimentos mistos, como lucros e 

dividendos e um sexto de rendimentos estritamente vinculados à remuneração do 

capital, como aplicações financeiras e ganhos de capital. Entre 2006 e 2012 

cresceu a participação dos rendimentos de capital no topo da distribuição de renda 

                                                 

desigualdade escancarada. In: AFONSO, José Roberto; LUKIC, Melina Rocha; ORAIR, Rodrigo Octávio; 

SILVEIRA, Fernando Gaiger (Orgs.). Tributação e desigualdade. Belo Horizonte: Letramento: Casa do 

Direito: FGV Direito Rio, 2017. p. 155. 

356 MEDEIROS, Marcelo; CASTRO, Fábio A. A composição da renda no topo da distribuição: evolução no 

Brasil entre 2006 e 2012, a partir de informações do imposto de renda. ago./2016. Disponível em: 

https://ssrn.com/abstract=2804612. Acesso em 15.jan.2018. p. 02. 

https://ssrn.com/abstract=2804612
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brasileira. Esses rendimentos são extremamente concentrados: três quartos dos 

lucros e dividendos, três quartos das rendas de aplicações financeiras e quatro 

quintos de todos os ganhos de capital dos 10% mais ricos são apropriados pelo 1% 

mais rico da população 

Com essas noções, não surpreende a tabela construída por Gobetti e Orair, indicando 

que a “medida de progressividade” do IRPF, indicando seu potencial redistributivo, é muito 

superior em relação à renda do trabalho quando comparada com a renda do capital. Assim: 

 

 

Fonte: GOBETTI, Sergio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Progressividade tributária: a agenda negligenciada. 

Texto para discussão nº 2190. Brasília: IPEA, abr.2016. p. 24357. 

 

Se dúvida houvesse da interpretação dos números da tabela, seu texto é inequívoco: 

“A decomposição mostra que toda a progressividade advém do efeito alíquota dos 

rendimentos do trabalho”358. Ou ainda: “A contribuição dos rendimentos do capital [para a 

progressividade] é nula, porque estão isentos ou submetidos a alíquotas lineares mais 

baixas”359. Em outra parte do estudo360, os autores esclarecem que:  

As principais limitações à progressividade estão relacionadas, porém, à tributação 

das rendas do capital. Pouco mais da metade dos rendimentos sujeitos à tributação 

exclusiva tem sua origem na propriedade do capital e será tributada por alíquotas 

lineares (neutras). As médias destas alíquotas serão semelhantes e inferiores às 

dos rendimentos tributáveis para quase todas faixas de renda. Além disso, o grosso 

                                                 

357 GOBETTI, Sergio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Progressividade tributária: a agenda negligenciada. 

Texto para discussão n. 2190. Brasília: IPEA, abr./2016. p. 24. 

358 Ibidem, p. 24. 

359 Ibidem, p. 33. 

360 Ibidem, p. 18-19. 
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da renda da propriedade do capital será isenta de imposto, com destaque para os 

dividendos. 

E mesmo a ligeira progressividade do IRPF dos rendimentos do capital deve ser 

relativizado considerando que o número fechado não observa que os extratos mais ricos têm 

alíquotas médias efetivas inferiores. 

Observe-se, ainda, que a tributação favorecida das rendas do capital em comparação 

com as rendas do trabalho parece estar fortalecendo também a prática de terceirização 

(outsourcing ou “pejotização”) das atividades profissionais, transformando em “lucro 

empresarial” aquilo que anteriormente era salário. Isto gera uma série de consequências 

sociais, desde a fragilização do amparo de seguridade social até a pura e simples maior 

dificuldade de o Estado brasileiro atingir a capacidade contributiva dos indivíduos. É 

fenômeno destacado por José Roberto Afonso como transformação de trabalho em capital, 

sendo digno de maior pesquisa, carente que é de aprofundamento361. 

Não deve passar despercebida uma realidade comum da prática tributária, que se 

encaixa perfeitamente para ilustrar o que agora se alega: a tributação sobre o ganho de capital 

está sujeita à alíquota fixa (proporcionalidade; não progressividade) de 15% (Regulamento 

do Imposto de Renda, art. 117 e ss., especialmente art. 142), observando ademais uma série 

de subtrações da base de cálculo, como as relacionadas ao ano de aquisição ou incorporação 

do bem. Embora qualquer crítica a tais elementos seja leviana sem considerar as razões 

financeiras e econômicas que conduzem à estruturação da forma presente, cabe reiterar que 

o item ilustra a diferença entre a tributação das rendas do capital (menos intensa e 

proporcional ou regressiva) e a tributação das rendas do trabalho (alíquotas maiores e 

progressivas). 

E, para finalizar a análise conjuntural, alguns dados da realidade recente são didáticos 

do ponto que se quer sustentar: na crise recessiva pela qual o Brasil passa desde ao menos 

2014, o segmento mais rico teve sua renda aumentada – contra redução de renda per capita 

                                                 

361 AFONSO, José Roberto Rodrigues. Imposto de renda e distribuição de renda e riqueza: as estatísticas fiscais 

e um debate premente no Brasil. Revista da Receita Federal: estudos tributários e aduaneiros v.01, n.jan. 

Brasília, ago/dez 2014. De forma semelhante: PINHEIRO, Heloisa Helena; WALTENBERG, Fabio; 

KERSTENETZKY, Célia Lessa. Imposto sobre a renda das pessoas físicas: oportunidades para tributar 

os rendimentos mais altos no Brasil. Texto para discussão n. 121, maio 2017. Centro de Estudos sobre 

Desigualdade e Desenvolvimento: Rio de Janeiro, 2017. 
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de 3,3% dos demais grupos de contribuintes do IRPF. Esse resultado foi puxado 

especialmente pelas receitas do capital; como fixou reportagem do Valor Econômico, “as 

rendas típicas de capital, como as aplicações financeiras e os lucros e dividendos, que são 

tributados exclusivamente na fonte ou isentos, aumentaram em termos reais nesse período, 

enquanto os rendimentos tributáveis, ou seja, basicamente salários, tiveram queda de 6%, 

em termos reais”362. A reportagem indica ainda que a alíquota efetiva do IRPF para esse 

grupo de contribuintes foi de apenas 6,1% no período. Tudo a confirmar o viés concentrador 

deste item do cardápio fiscal. 

Registre-se, antes de prosseguir, que outros aspectos da estruturação tributária 

poderiam ser suscitados, embora não sejam aprofundados nessa oportunidade. Refere-se 

especificamente à circunstância trazida por Derzi na qual, além de a tributação sobre o 

capital ser menos utilizada – prejudicando a regressividade da carga tributária –, há outros 

elementos que na prática tornam a tributação sobre a renda em vera incidência sobre o 

consumo, uma vez mais majorando o caráter concentrador da tributação363. 

                                                 

362 OLIVEIRA, Ribamar. Renda dos super-ricos aumentou na crise. Valor Econômico de 21.fev.2018. 

Disponível em: http://www.valor.com.br/brasil/5337001/renda-dos-super-ricos-aumentou-na-crise. 

Acesso em 22.fev.2018. 

363  O “sistema tributário é regressivo porque onera mais o consumo/trabalho do que o capital. Com o aumento 

da competição tributária, as receitas do Estado para pagar os benefícios da previdência social, da saúde e 

da assistência social, também se reduzem. Em face da alta mobilidade do capital e necessitando 

desesperadamente de investimentos, as reações têm sido as mesmas, presentes nos demais países: (a) 

procura-se não fazer incidir o imposto sobre a renda e os lucros provenientes do capital (ou pelo menos 

fazer incidir mais suavemente), de tal forma que a carga fiscal sobre o trabalho/consumo tende a se acentuar 

mais ainda; (b) no afã de se aumentar a arrecadação, o Brasil introduziu a limitação dos prejuízos 

acumulados a 30% dos lucros dos exercícios subsequentes, medida que converte o imposto sobre a renda 

em imposto sobre o consumo, porque a tributação da renda fictícia desencadeia a transferência para os 

preços da carga fiscal; (c) há certa tendência de redução dos benefícios previdenciários (...) Pode-se 

finalmente lamentar que o Brasil, sendo um país de profundos contrastes sociais e, sendo dotado de um 

sistema tributário já regressivo, adote medidas que falseiem as noções de lucro e de renda, dessa forma 

tornando o sistema ainda mais regressivo do que já é (...) muitos dos benefícios previdenciários (de um 

salário mínimo) ou assistenciais (bolsa-família), por exemplo, são pagos pelos próprios carentes a quem 

deveriam beneficiar. O caráter redistributivo do esforço para a construção de um Estado do bem-estar social 

fica assim muito prejudicado”. DERZI, Misabel Abreu Machado. Concorrência tributária e seus efeitos nos 

conceitos de renda e consumo. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). Grandes questões atuais do direito 

tributário. 17º volume. São Paulo: Dialética, 2013. p. 216. A mesma ideia foi desenvolvida em outra 

oportunidade: “As normas brasileiras sobre limitação dos prejuízos acumulados converte o imposto sobre 

a renda em um imposto sobre o consumo, porque as empresas, impedidas de deduzirem os seus prejuízos, 

tenderão, na medida do possível, a projetar nos preços das mercadorias e serviços, o peso do imposto” – 

DERZI, Misabel Abreu Machado. O princípio da não-afetação da receita de impostos e a justiça 

distributiva. In: HORVATH, Estevão; CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando Facury (Org.). Direito 

Financeiro, Econômico e Tributário: homenagem a Regis Fernandes de Oliveira. São Paulo: Quartier 

Latin, 2014. p. 658. 

http://www.valor.com.br/brasil/5337001/renda-dos-super-ricos-aumentou-na-crise
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 Imposto sobre a Renda – Dividendos. 

O Brasil acatou, na primeira metade dos anos 1990, uma série de medidas sugeridas 

pelo mainstream econômico364 referido acima, inclusive em matéria tributária. O sentido 

geral dessas recomendações era de brusca redução na tributação, visando maior 

competitividade na atração de investimentos. Nosso sistema, contudo, foi mais além do que 

as sedes do pensamento econômico conservador (EUA de Reagan e Reino Unido de 

Thatcher). 

Assim ocorreu com a isenção do IRPF sobre a distribuição de lucros ou dividendos 

obtidos por meio de pessoa jurídica365. A Lei nº 9.249/1995 passou a prever: 

Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a 

partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas 

tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à 

incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do 

imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou 

no exterior. 

                                                 

364 Sobre o tema, incluindo quanto à mudança de posição dos próprios propositores originais dessa concepção 

(Mirrlees, Stiglitz, Atkinson), v. GOBETTI, Sergio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Progressividade 

tributária: a agenda negligenciada. Texto para discussão n. 2190. Brasília: IPEA, abr./2016. 

365 Interessante observar a contextualização ofertada por Célia Lessa Kerstenetzky: “A associação com a 

Constituição de 1988 parece inevitável. Na ausência de diretriz progressiva, já no ano de 1989 as alíquotas 

marginais despencariam vinte pontos percentuais, de 50% para 25%, sem qualquer drama político. Ainda, 

em 1995, de forma igualmente desdramatizada, lucros e dividendos distribuídos ficariam isentos de 

tributação, sob a alegação de eliminar bitributação e elevar os investimentos no país. O Brasil dali resultante 

seria um dos países com a mais baixa tributação de lucros, frente aos países da OCDE incluindo Chile e 

México, com 28,3% versus 51% (OCDE), 57,6% (EUA), 40% (Chile) e 42% (México). As principais fontes 

de arrecadação no país se tornariam em definitivo a renda do trabalho e as transferências do governo”. 

KERSTENETZKY, Célia Lessa. Foi um pássaro, foi um avião? Redistribuição no Brasil no século XXI. 

Novos Estudos CEBRAP, Edução 108, v.  36, n. 02,  jul./2017. p. 28. No mais, evolução do tema é 

apresentada em SOUZA, Pedro Herculano Guimarães Ferreira de. A desigualdade vista do topo: a 

concentração de renda entre os ricos no Brasil, 1926-2013. Tese (Doutorado). Universidade de Brasília. 

Brasília, 2016. O Autor destaca: “A Lei 9.249/1995 isentou lucros e dividendos a partir do ano-base 1996. 

Como documentou Nóbrega (2014, p. 121), o tratamento concedido a esses rendimentos variou ao longo 

do tempo, mas eles nunca haviam sido considerados isentos: grosso modo, até o ano-base 1974 eles faziam 

parte dos rendimentos brutos tributáveis na cédula F e, entre 1975 e 1995, os declarantes podiam lançá-los 

como rendimentos brutos tributáveis ou como tributados exclusivamente na fonte. Uma das consequências 

dessa mudança foi a ‘transmutação do trabalho em capital’ (AFONSO, 2014, p. 44), ou seja, o incentivo 

para que muitos declarantes fossem contratados como empresas, e não como assalariados, para fugir das 

alíquotas progressivas do IRPF e diminuir os custos dos encargos trabalhistas” (p. 176). 
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Os debates sobre a conveniência dessa norma têm sido diversos. De um lado, diz-se, 

tratar-se-ia tão somente de uma regra de ajuste da incidência do Imposto sobre a Renda, 

evitando a dupla tributação: as rendas já teriam sofrido incidência do IR na pessoa jurídica, 

pelo que sua incidência também na pessoa física seria redundante366. De outro, este 

argumento é contraposto seja suscitando a diferença de natureza jurídica entre um momento 

e outro, seja defendendo que as incidências são diversas; mas, especialmente, recordando 

que de todos os países do âmbito da OCDE, apenas a Estônia367 prevê tal sorte de isenção, 

ocorrendo a tributação dos dividendos em todos os demais. É possível afirmar que existe um 

movimento de retorno368. 

Eis, contudo, que ultrapassando a conveniência desta isenção, quer-se perquirir sobre 

o seu impacto sobre o objetivo constitucional de redução de desigualdades. 

                                                 

366  É nesse sentido que a Secretaria de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda fez publicar 

documento, em dez./2017, mencionando o tema de forma a sugerir a ausência de consenso e indicando que 

os “resultados redistributivos” da recolocação dessa tributação seriam insuficientes, e a medida implicaria 

em “custos proibitivos em termos de competitividade e crescimento econômico”. SEAE – Secretaria de 

Acompanhamento Econômico. Efeito redistributivo da política fiscal no Brasil. 2017. p. 14. 

367 A Estônia, após a queda do Muro de Berlim, “implementou uma das reformas pró-mercado mais radicais 

do mundo” e “se tornou uma das economias mais liberais e desiguais da União Europeia” – GOBETTI, 

Sergio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Progressividade tributária: a agenda negligenciada. Texto para 

discussão n. 2190. Brasília: IPEA, abr./2016.. p. 15. Em outra oportunidade, Sérgio Gobetti confirma que 

“O índice de Gini da Estônia é o maior (0,36) entre todos os países europeus que integram a OCDE”, e 

coloca, sobre a singularidade da situação fiscal dos dividendos no panorama mundial: “Na prática, apenas 

outros três países com flat tax replicaram o exemplo da Estônia e suprimiram a dupla tributação dos lucros, 

isentando os dividendos ao nível das pessoas físicas (Letônia, República Eslováquia e Romênia). Mas dois 

deles voltaram atrás parcialmente nos últimos anos: a Letônia, que reintroduziu em 2010 uma taxação de 

10% sobre os dividendos distribuídos a não-residentes, e a Eslováquia, que em 2011 criou uma contribuição 

social sobre dividendos e em 2017 substituiu-a pelo imposto de renda normal, com uma alíquota de 7% (ou 

35% se valor for destinado a residentes de paraísos fiscais)” (GOBETTI, Sérgio Wulff. Tributação do 

capital no Brasil e no mundo. 2017. No prelo. p. 14). Para comparação de regime (de tributação dos 

dividendos) com outros países, ver ainda: CASTRO, Fábio Ávila de. Imposto de Renda da Pessoa Física: 

comparações internacionais, medidas de progressividade e redistribuição. Dissertação (Mestrado). 

Universidade de Brasília. Brasília, 2014, p. 53 – menciona que o México “adota um sistema de imputação 

plena que, na prática, acaba isentando o contribuinte do imposto de renda”. 

368 “Con la mayoría de las reformas realizadas en Centroamérica y América del Sur se procuró ampliar la base 

imponible del impuesto a la renta. Se ha extendido la tributación al conjunto de ingresos del trabajo y de 

las rentas de capital, incluida la aplicación de impuestos a dividendos (Colombia, El Salvador, Guatemala, 

Nicaragua, Panamá, el Perú y la República Dominicana)”. JIMÉNEZ, Juan Pablo (Ed.). Desigualdad, 

concentración del ingreso y tributación sobre las altas rentas en América Latina. Santiago: CEPAL, 2015. 

p. 56. Para uma análise mais detida a respeito das recentes reformas tributárias (com objetivos específicos 

de equidade e redução de desigualdades) em Uruguai, Colômbia, México, Costa Rica e Chile, v. os 

capítulos II e III de: ARENA DE MESA, Alberto. Sostenibilidad fiscal y reformas tributarias en América 

Latina. CEPAL/BID: Santiago, 2016. 
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A correlação entre um tema e outro é imediatamente evidente: os extratos mais 

pobres da população tendem a ser assalariados. Nesse caso, para além da tributação já 

incidente na pessoa jurídica, também seus salários serão integralmente tributados. Por isso 

mesmo não surpreende que o grupo dos servidores públicos da elite burocrática seja 

destacado dentre os maiores contribuintes proporcionais369 – altas remunerações associadas 

à condição salarial lhes tornam figuras de destaque nesse cenário. 

Por sua vez, a percepção de lucros e dividendos de pessoas jurídicas tende a estar 

relacionada às camadas mais ricas da população: capitalistas, empreendedores e 

profissionais mais qualificados, participantes ou não do fenômeno de “pejotização”. Essas 

pessoas, que já se localizam em situação mais abastada pré-tributária, poderão gozar da 

norma isentiva, de forma que suas remunerações serão menos tributadas pelo IRPF370. 

Há um descompasso com o objetivo fundamental de reduzir desigualdades ao tributar 

mais pesadamente os rendimentos dos mais pobres. 

                                                 

369 “A disparidade fica mais visível nas alíquotas efetivas: acima da média geral de 8,9% dos rendimentos 

tributáveis, os empregados de empresas privadas pagavam 9,5% enquanto o bloco dos empresários e 

autônomos apenas 6,9%. Se computado o total de rendimentos, a discrepância entre as respectivas alíquotas 

efetivas é ainda maior: 5,5%, 9,6% e 2,5%. No sentido oposto, chama a atenção que as maiores alíquotas 

são encontradas no setor público: a efetiva contra o rendimento tributável sobe para 14,5% para servidores 

públicos federais, 14,2% para empregados de empresas estatais e 10,5% para servidores estaduais (...) 

Portanto, os assalariados, já descontados na fonte, não têm como fugir do IRPF, enquanto os proprietários 

de empresas e capitalistas podem privilegiar a retirada de lucros (que geram tributos recolhidos pelas 

empresas, mas geralmente com alíquotas fixas) que não precisam submeter à tabela progressiva. Não por 

acaso, quem ganha maiores salários entre os trabalhadores e não tem a opção de trocá-los por ganhos 

capitalistas e isentos da tabela progressiva, como é o caso dos servidores públicos e empregados de 

empresas estatais e instituições financeiras, tendem a suportar as alíquotas efetivas mais elevadas do IRPF, 

muito acima da média geral dos contribuintes (...) há uma impressionante concentração em servidores 

públicos, ativos e inativos, tanto é que cerca da metade de todo o IR retido na fonte sobre o rendimento do 

trabalho em 2013 foi oriundo das administrações públicas (a federal mais toda a estadual e a municipal), 

tomando por base dados setoriais da RFB e balanços dos outros níveis de governo”. AFONSO, José Roberto 

Rodrigues. Imposto de renda e distribuição de renda e riqueza: as estatísticas fiscais e um debate premente 

no Brasil. Revista da Receita Federal: estudos tributários e aduaneiros, Brasília, v.  01, n. 01., ago/dez 2014. 

p. 33 e 54. 

370 É nesse sentido que a OXFAM, apesar de sua perspectiva militante, tem certa razão ao colocar que “Lucros 

e dividendos são justamente os ‘salários’ dos super-ricos. (...) Tal medida beneficia justamente os mais 

ricos do Brasil, que têm aí suas principais fontes de rendimento”. OXFAM. A distância que nos une: um 

retrato das desigualdades brasileiras. São Paulo, 2017. p. 46. De outra banda, interessante notar a colocação 

de Medeiros e Castro, após analisar a ampla concentração de renda nas mãos do 1% mais rico, decompondo 

os rendimentos por tipo: “Vale notar que os rendimentos mais concentrados são, em termos proporcionais, 

os menos tributados pelo imposto de renda da pessoa física”. MEDEIROS, Marcelo; CASTRO, Fábio A. 

A composição da renda no topo da distribuição: evolução no Brasil entre 2006 e 2012, a partir de 

informações do imposto de renda. ago./2016. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2804612. Acesso 

em 15.jan.2018. p. 13. 

https://ssrn.com/abstract=2804612
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E os números são enormes e crescentes371. Afonso coloca que em 2012 “o total de 

rendimentos isentos declarado subiu a 12,8% do PIB, dos quais 48% se referem a lucros, 

dividendos, retiradas dos sócios e outras receitas societárias”. Os rendimentos não 

declarados foram nesse ano de 38% do total dos rendimentos declarados contra apenas 29% 

em 2007. E, “dentre os tributados, quanto maior a renda, maior a parcela não alcançada”372. 

Assim, os rendimentos ausentes da progressividade do IRPF “não são os auferidos pelos 

brasileiros mais pobres e que não precisam ou não entregam declaração de IRPF”373. 

Indo mais atrás, vê-se que a participação dos rendimentos isentos e tributados na 

fonte em proporção dos rendimentos totais cresceu de cerca de 30% em 1996 para cerca de 

40% em 2010, com oscilação especialmente dos isentos374. 

Estes valores são graficamente escancarados por Fábio Castro através da tabela 

adiante transcrita: 

 

                                                 

371  “Com base nesses números, observa-se que o volume de lucros e dividendos distribuídos quase dobrou em 

valores reais, de R$ 149 bilhões em 2007 para RR$ 287 bilhões em 2013, expansão 41 por cento superior 

à do PIB (...) existem assimetrias na distribuição dos recebedores de lucros e dividendos, que estão mais 

concentrados no topo e a maior parte da sua renda está isenta de imposto. Não é preciso grandes análises 

para perceber que a isenção de lucros e dividendos impica renúncia substancial para o governo e avorece a 

concentração de renda”. GOBETTI, Sérgio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Tributação e distribuição da 

renda no Brasil: novas evidências a partir das declarações tributárias das pessoas físicas. Centro 

Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG) Working Paper n. 136, fev./2016. p. 8. 

372 AFONSO, José Roberto Rodrigues. Imposto de renda e distribuição de renda e riqueza: as estatísticas fiscais 

e um debate premente no Brasil. Revista da Receita Federal: estudos tributários e aduaneiros v.01, n. 01, 

Brasília, ago/dez 2014. p. 32. 

373 Idem. IRPF e desigualdade em debate no Brasil: o já revelado e o por revelar. FGV IBRE, Texto para 

Discussão n. 42, ago./2014. p. 16. Ou, como coloca estudo do INESC: “Os dados da tabela 6 revelam 

claramente que os declarantes das maiores rendas são exatamente aqueles que se beneficiaram das 

mudanças realizadas nas leis tributárias do Brasil a partir de 1995. Pois, de acordo com a tabela, quanto 

mais elevada for a renda, maior será a proporção de rendimentos isentos e não tributáveis” – INESC. Perfil 

da desigualdade e da injustiça tributária com base nos declarantes do Imposto de Renda no Brasil 2007-

2013. Brasília, 2016. p. 30. 

374 SOUZA, Pedro Herculano Guimarães Ferreira de. A desigualdade vista do topo: a concentração de renda 

entre os ricos no Brasil, 1926-2013. Tese (Doutorado). Universidade de Brasília. Brasília, 2016. p. 177. 
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Fonte: CASTRO, Fábio Ávila de. Imposto de Renda da Pessoa Física: comparações internacionais, medidas 

de progressividade e redistribuição. Dissertação (Mestrado). Universidade de Brasília. Brasília, 2014. p. 34. 

 

Assim, vê-se que nos seis anos entre 2006 e 2012 os valores totais de lucros e 

dividendos quase triplicaram (de R$ 83,8 bilhões a 207,6 bilhões). Ou, como expõem 

Medeiros e Castro, a participação do rendimento de dividendos no total de rendimentos dos 

10% mais ricos cresceu de 11% em 2006 a 15% em 2012. Os rendimentos do trabalho 

(incluindo, questionavelmente, as rendas de aluguéis) caíram de 70 para 64% no mesmo 

período375. E mais: quando abertos os dados destes 10% mais ricos, os números se tornam 

ainda mais contundentes: os membros dos quantis 90 a 94,9% (portanto, os menos ricos 

dentre aqueles 10%), em 2012, tiveram apenas 3% de sua renda oriunda de dividendos; os 

quantis 95 a 98,9%, 10%; e os quantis 99 a 100% (portanto o 1% mais rico), 24%. Os 

rendimentos do trabalho, para esses mesmos grupos, foi respectivamente de 92, 76 e 48%. 

A parcela de aplicações financeiras encontrada foi de 1, 3 e 6%376. 

O jornal Valor Econômico, por sua vez, publicou que, em relação ao IRPF 2013, no 

grupo de pessoas com vencimentos superiores a 160 (cento e sessenta) salários mínimos 

mensais (um grupo de apenas 0,05% da população economicamente ativa), “65,8% da renda 

total (quase dois terços) são rendimentos considerados isentos e não tributáveis pela 

                                                 

375 MEDEIROS, Marcelo; CASTRO, Fábio A. A composição da renda no topo da distribuição: evolução no 

Brasil entre 2006 e 2012, a partir de informações do imposto de renda. ago./2016. Disponível em: 

https://ssrn.com/abstract=2804612. Acesso em 15 jan. 2018. p. 09. 

376 Ibidem, p. 10. 

https://ssrn.com/abstract=2804612
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legislação brasileira do Imposto de Renda (IR), como é o caso dos lucros e dividendos”377, 

portanto demonstrando que, a partir de determinado patamar, o uso da isenção é maior 

quanto mais rico for o contribuinte378. Ao lado disso, como lembra o INESC, “os declarantes 

com renda de 2 a 3 salários mínimos tinham 90,26% das suas fontes de renda advindas de 

rendimentos tributáveis”379. 

Até mesmo o jornal Estado de São Paulo fez publicar gráfico indicando a grande 

faixa de isenção como uma das injustiças fundamentais do sistema tributário brasileiro. 

Demonstrou: 

 

                                                 

377 VALOR ECONÔMICO. As pessoas mais ricas no brasil têm 65,8% do total dos rendimentos isentos. 

Publicado em 10.ago.2015. Disponível em: http://www.valor.com.br/brasil/4172304/pessoas-mais-ricas-

no-brasil-tem-658-do-total-dos-rendimentos-isentos. Acesso em 12.jan.2018. 

378  Como mostra Morgan graficamente na evolução das rendas tributáveis, não tributáveis e sujeitas à 

tributação exclusiva desde o percentil 85 até os extratos mais ricos, o crescimento das rendas não tributadas 

é enorme, com aumento menor, mas significativo, dos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, e 

redução drástica das rendas tributáveis. MORGAN, Marc. Income inequality, growth and elite taxation in 

Brazil: new evidence combining survey and fiscal data, 2001–2015. International Policy Center for 

Inclusive Growth (IPC-IG) Working paper, n. 165, fev 2018. p. 21, figura 08. 

379 INESC. Perfil da desigualdade e da injustiça tributária com base nos declarantes do Imposto de Renda no 

Brasil 2007-2013. Brasília, 2016.  p. 30. 

http://www.valor.com.br/brasil/4172304/pessoas-mais-ricas-no-brasil-tem-658-do-total-dos-rendimentos-isentos
http://www.valor.com.br/brasil/4172304/pessoas-mais-ricas-no-brasil-tem-658-do-total-dos-rendimentos-isentos
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Fonte: ESTADO DE SÃO PAULO. As injustiças tributárias do Brasil em 5 gráficos. Blog “Nos Eixos”. 

Publicado em 24/07/2017. Disponível em: http://economia.estadao.com.br/blogs/nos-eixos/as-injusticas-

tributarias-do-brasil-em-5-graficos/. Acesso em 12/01/2018. 

 

No mais, vale observar gráfico publicado no periódico Carta Capital, a partir dos 

dados liberados pela RFB, apresentando em uma só imagem as menores alíquotas do IRPF 

e as maiores isenções que gozam os extratos mais ricos: 

 

http://economia.estadao.com.br/blogs/nos-eixos/as-injusticas-tributarias-do-brasil-em-5-graficos/
http://economia.estadao.com.br/blogs/nos-eixos/as-injusticas-tributarias-do-brasil-em-5-graficos/
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Fonte: AVILA,  Róber Iturriet e CONCEIÇÃO, João Santos. Injustiça fiscal à brasileira: eis o gráfico da desigualdade. 

Publicado em 19 set. 2016, Carta Capital. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-

palavras/injustica-fiscal-a-brasileira-eis-o-grafico-da-desigualdade. Acesso em 13 jan. 2018. 

 

Daí, então, que a revisão deste item da pauta fiscal brasileira tem sido mais e mais 

empurrada não apenas no debate acadêmico, mas também a partir dos órgãos de 

recomendação internacional, como o Banco Mundial380, que escreveu recentemente, 

sugerindo reforma tributária por maior equidade: 

A tributação sobre a renda pessoal desempenha um papel relativamente pequeno 

no Brasil (18% da receita tributária, ou 6% do PIB). Devido à existência de muitas 

fontes de renda não tributáveis (tais como ganhos de capital e dividendos), a 

tributação sobre a renda pessoal não afeta os ricos de maneira adequada. Os 

indivíduos que ganham mais de 40 salários mínimos pagam somente 6,4% de sua 

renda total na forma de imposto sobre a renda, ao passo que os que ganham entre 

20 e 40 salários mínimos pagam somente um pouco mais (11,7%). 

Ou, como fixado em estudo produzido no âmbito da OCDE: na América Latina, 62% 

dos rendimentos obtidos pelo decil mas rico são isentos, muito por causa da tributação 

específica dos dividendos, o que torna o IRPF um tributo teoricamente progressivo mas, na 

                                                 

380 BANCO MUNDIAL. Um ajuste justo: análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil. Banco 

Mundial: nov./2017. p. 35. 

https://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/injustica-fiscal-a-brasileira-eis-o-grafico-da-desigualdade
https://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/injustica-fiscal-a-brasileira-eis-o-grafico-da-desigualdade
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prática, com poder redistributivo muito baixo381. Não é diferente a recomendação gerada no 

seio da CEPAL: considerar na tributação do IRPF todas as bases imponíveis, incluindo a 

empresarial e financeira – e não apenas a laboral382. 

A compreensão referida, de baixa efetividade redistributiva do imposto, é verdadeira 

para o Brasil quando observados seus números concretos. É o que fizeram Fábio Castro e 

Maurício Bugarin, concluindo que “há uma redução de 6,7% no índice de Gini após a 

incidência do imposto”, grandeza esta inferior à dos países da OCDE, mas superior à de 

países como Chile, Uruguai, África do Sul e Paquistão. Sua eficácia redistributiva é, segundo 

os autores, “modesta”: embora singela, “cumpre honrosamente o papel de tentar 

contrabalançar o perfil regressivo da tributação indireta no país”383. 

                                                 

381 “In LAC, revenue-raising capacity is constrained by generous standard tax reliefs and high tax allowances 

that on average exempt almost 90% of the population from tax obligations, and exempt 62% of the income 

obtained by taxpayers in the tenth decile. This has given rise to a personal income tax that is extremely 

progressive in nature, but that raises little revenue and, therefore, has little redistributive power”. 

BARREIX, Alberto; BENÍTEZ, Juan Carlos; PECHO, Miguel. Revisiting personal income tax in Latin 

America: Evolution and impact. OECD Development Centre Working paper n. 338. OECD: mar./2017. 

Em outra oportunidade, a mesma instituição colocou como reformas alvissareiras na América Latina 

algumas medidas reformistas na tributação, inclusive a expansão da incidência sobre as receitas de capital, 

inclusive os dividendos: “Significant efforts were undertaken to modernise tax administrations and tax 

systems over the last two decades. Over that period, new information technology systems were 

implemented, the structures of tax administrations were rationalised, tax collection systems became more 

efficient and staff gained in expertise (IDB, 2013). In addition LAC countries made significant changes to 

simplify their tax systems by broadening their tax bases. They reduced the number of exemptions and tax 

incentives granted to certain activities and sectors principally to incentivise foreign investment that did – 

however – not always prove successful. Tax reforms included the introduction or development of simplified 

regimes for small taxpayers and the taxation of property based on presumed incomes. During the past half-

decade various income tax reforms were introduced in LAC countries, which have included rate hikes and 

broadening of the tax base. These measures have had a positive effect on revenues thanks to the expansion 

of taxation to all labour and capital income, including dividends (Colombia, Dominican Republic, 

Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panama, Peru). Tax reforms have also included the establishment of 

minimum taxes and taxes on financial transactions and the gradual reduction in the real income level taxed 

at the top marginal rate and additional controls on transfer prices (ECLAC, 2013)” – 

OECD/ECLAC/CIAT/IDB. Revenue statistics in Latin America and the Caribbean 2017. OECD 

Publishing. Paris, 2017. p. 28. 

382 GÓMEZ, Juan Carlos; ROSSIGNOLO, Darío. La tributación sobre las altas rentas en América Latina. 

JIMÉNEZ, Juan Pablo (Ed.). Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre las altas rentas 

en América Latina. Santiago: CEPAL, 2015. p. 110. 

383 CASTRO, Fábio Avila de; BUGARIN, Maurício Soares. A progressividade do imposto de renda da pessoa 

física no Brasil. Estud. Econ., São Paulo, v.  47, n. 2, p. 259-293, jun. 2017. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-41612017000200259&lng=pt&nrm=iso. 

Acesso em 12.jan.2018. Para outras análise a respeito do potencial redistributivo do IRPF, em comparação 

internacional, ver: GÓMEZ, Juan Carlos; ROSSIGNOLO, Darío. La tributación sobre las altas rentas en 

América Latina. JIMÉNEZ, Juan Pablo (Ed.). Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre 

las altas rentas en América Latina. Santiago: CEPAL, 2015, p. 37. Para uma perspectiva jurídica mais 

teórica, que rotula como “tímida” e “insatisfatória” a participação do IRPF como instrumento de Justiça 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-41612017000200259&lng=pt&nrm=iso
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E o mesmo Fábio Castro, após análise aprofundada do IRPF e seu potencial 

redistributivo, promove sua conclusão em termos normativos: “melhor sugestão de mudança 

parece ser a volta da tributação exclusiva na fonte da distribuição dos lucros empresariais, 

pois essa hipótese é capaz de manter o gravame nas faixas de renda mais elevadas, mantendo 

o desvio da proporcionalidade e aumentando sua capacidade distributiva”384. 

É nesse sentido que Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair simularam quatro hipóteses de 

alteração da regra do IRPF, passando a tributar os dividendos ou compensando esta isenção 

com maior progressividade na tabela do imposto. Buscaram saber quais seriam os impactos 

dessas mudanças (i) na arrecadação, (ii) no potencial de redução de desigualdades (Gini) e 

(iii) no número de contribuintes prejudicados. Em todas situações haveria ganho de 

arrecadação (entre R$ 42 e 72 bilhões) e aumento do percentual de redução do índice Gini, 

de maneira que “aproximaria o potencial distributivo do IRPF no Brasil aos níveis existentes 

no México e no Uruguai (4,8% e 4,0%, respectivamente)”385. Vale notar que a alternativa de 

alteração das faixas do IRPF sem inclusão da incidência sobre dividendos, dentre as 

alternativas, se revela a que prejudica mais indivíduos, sem contudo gerar a maior 

arrecadação ou o maior potencial de redução de desigualdades. 

Finalize-se este item observando, na indicação da própria Receita Federal do Brasil, 

a comparação internacional da carga tributária brasileira sobre lucro, renda e ganho de 

capital, especialmente diante dos países da OCDE. O gráfico demonstra claramente que o 

Brasil aparece no final da lista, com percentual deveras inferior à média: 

 

                                                 

Social, ver: LEONATTI, Carlos Araújo. O imposto sobre a renda das pessoas físicas como instrumento de 

justiça social no Brasil atual. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 

2002. 

384 CASTRO, Fábio Ávila de. Imposto de Renda da Pessoa Física: comparações internacionais, medidas de 

progressividade e redistribuição. Dissertação (Mestrado). Universidade de Brasília. Brasília, 2014. p. 106. 

385 GOBETTI, Sergio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Progressividade tributária: a agenda negligenciada. 

Texto para discussão n. 2190. Brasília: IPEA, abr./2016. p. 27. 
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Fonte: RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Avaliação do Sistema Tributário Nacional e do desempenho da 

Administração Tributária da União. Apresentação de maio/2017. Disponível em: 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/maio/secretario-da-receita-federal-participa-de-

audiencia-publica-no-senado-sobre-o-sistema-tributario-nacional. Acesso em 13/01/2018. 

 

Eis, portanto, que a não incidência do IRPF sobre dividendos pode ser compreendida, 

por sua relevância e quantidade, como um dos itens da pauta tributária onde se promove 

concentração de renda em vez de desconcentrá-la. 

 

 Imposto sobre a Renda – JCP. 

A mesma Lei nº 9.249/1995, acima mencionada, que trouxe ao ordenamento 

brasileiro a isenção dos dividendos em relação ao IRPF, estabeleceu em seu art. 9º: 

Art. 9º A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os 

juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a 

título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio 

líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - 

TJLP. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/maio/secretario-da-receita-federal-participa-de-audiencia-publica-no-senado-sobre-o-sistema-tributario-nacional
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/maio/secretario-da-receita-federal-participa-de-audiencia-publica-no-senado-sobre-o-sistema-tributario-nacional
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Assim, criou-se a figura dos Juros sobre Capital Próprio (JCP). Gobetti e Orair 

colocam que se trata de uma “despesa fictícia que a empresa poderia deduzir do pagamento 

do seu imposto com o objetivo de equipará-la com outra empresa que estivesse endividada 

e que, nesse caso, abateria o gasto com juros do seu lucro para efeitos de cálculo do 

imposto”386, de maneira que uma parte do lucro passa a ser tributada na fonte definitivamente 

à alíquota inferior de 15%. Ou, nas palavras de Tolentino Filho, é regra que permite às 

sociedades “deduzirem de seus lucros o montante de juros que teriam sido pagos, caso todo 

o seu capital tivesse sido tomado emprestado”387. 

Para Evilásio Salvador, os JCP são simples “eufemismo para lucros”388. Para Barreto 

e Takano, trata-se de instrumento sui generis, “criado para compensar, de certa forma, a 

extinção da correção monetária de balanço”, e que, embora encontre polêmica sua 

classificação jurídica, tem “natureza jurídica de lucros/dividendos”389. 

A dedução dos Juros sobre Capital Próprio não é adotada pelos países da OCDE, 

sendo, em verdade, rara no mundo das finanças públicas. Seus efeitos, contudo, podem ser 

sentidos em termos da (sempre perseguida embora sabidamente impossível) neutralidade 

tributária. Estudo conduzido por Almeida e Leitão mostra que o sistema tributário brasileiro 

distorce a decisão entre utilizar capitalização ou promover endividamento para investir no 

negócio: fazer dívidas é mais favorável, utilizando as deduções fiscais para tanto (é tão 

                                                 

386 GOBETTI, Sergio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Progressividade tributária: a agenda negligenciada. 

Op. Cit.  p. 12. 

387 TOLENTINO FILHO, Pedro Delarue. Progressividade da tributação e justiça fiscal: algumas propostas para 

reduzir as inequidades do sistema fiscal brasileiro. In: RIBEIRO, José Aparecido Carlos; LUCHIEZI JR., 

Álvaro; MENDONÇA, Sérgio Eduardo Arbulu (Orgs.). Progressividade da tributação e desoneração da 

folha de pagamentos: elementos para reflexão. Brasília: IPEA: SINDIFISCO: DIEESE, 2001. p. 16. 

388 SALVADOR, Evilásio. Renúncias tributárias - os impactos no financiamento das políticas sociais no Brasil. 

1ª ed. Brasília: 2015. p. 38. 

389 BARRETO; TAKANO. Os desafios do planejamento tributário internacional na era pós-BEPS. IBET. 04 

set. 2017. p. 1006. Sobre o tema, vale registrar a observação de Tolentino Filho: “Esse dispositivo, segundo 

argumentação do governo à época de sua criação, visou a diminuir os reflexos negativos relacionados ao 

aumento da tributação em virtude do fim da correção monetária. Justificou-se que daria isonomia de 

tratamento entre o capital de terceiros e o capital próprio, evitando-se a bitributação. Porém esta justificativa 

mostra-se falaciosa quando se verifica o tratamento dado às pessoas físicas, para as quais também existem 

efeitos do fim da correção monetária ou da pretendida desindexação da economia. Ora, se por um lado os 

empresários receberam a compensação do mecanismo de pagamento de juros sobre o capital próprio, as 

pessoas físicas foram oneradas pelos efeitos da inflação, que continua a existir, embora em índices mais 

modestos.”. TOLENTINO FILHO, Pedro Delarue. Progressividade da tributação e justiça fiscal. Op. Cit, 

p. 17. 
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melhor quanto maior for o poder de barganha da empresa para conseguir taxas de juros 

favoráveis, como perante o BNDES, e não as taxas de mercado dos bancos comerciais – 

como ocorre geralmente com pequenas e médias empresas). Contudo, os JCP trazem 

impacto significativo, embora moderado, nessa decisão, promovendo o valor neutralidade, 

reduzindo a distância entre uma opção (endividamento) e outra (capitalização) em cerca de 

40%390. 

Também como no caso do item acima, é parcela isentiva gozada especialmente pelos 

contribuintes mais abastados391 – basta ver que se aplica tão somente às empresas sujeitas 

ao Lucro Real. Essa realidade é confirmada por Pinheiro, Waltenberg e Kerstenetzky, que 

observam o progressivo crescimento do percentual de JCP no total dos rendimentos da 

pessoa, quanto mais rica é392: 

 

 

Fonte: PINHEIRO, Heloisa Helena; WALTENBERG, Fabio; KERSTENETZKY, Célia Lessa. Imposto sobre 

a renda das pessoas físicas: oportunidades para tributar os rendimentos mais altos no Brasil. Texto para 

                                                 

390 ALMEIDA, Aloísio Flavio Ferreira de; PAES, Nelson Leitão. The influence of interest on net equity and 

interest rates on tax neutrality – a case study of the Brazilian corporate taxation. EconomiA, Volume 14, 

Issues 3–4, 2013. ISSN 1517-7580, https://doi.org/10.1016/j.econ.2013.out.004. Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1517758013000131. Acesso em 16.jan.2018. 

391 INESC. Perfil da desigualdade e da injustiça tributária com base nos declarantes do Imposto de Renda no 

Brasil 2007-2013. Brasília, 2016.  p. 40. 

392 PINHEIRO, Heloisa Helena; WALTENBERG, Fabio; KERSTENETZKY, Célia Lessa. Imposto sobre a 

renda das pessoas físicas: oportunidades para tributar os rendimentos mais altos no Brasil. Texto para 

discussão n. 121, maio 2017. Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento: Rio de Janeiro, 

2017. p. 12. 

https://doi.org/10.1016/j.econ.2013.10.004
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1517758013000131
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discussão nº 121, mai.2017. Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento: Rio de Janeiro, 2017. 

p. 12. 

 

Mas não só os contribuintes mais ricos é que gozam deste incentivo. Não basta tratar-

se de uma empresa de grande porte. A empresa será tão mais beneficiada quanto mais 

capitalizada ela for, utilizando capital próprio em vez de recorrer a dívida. 

Em termos absolutos, os JCP renunciam cerca de R$ 8 bilhões anuais393. 

Este item também tornou o tributo menos progressivo394. Não à toa, a sugestão de 

extinção deste dispositivo foi convergente quando questionados diversos especialistas a 

respeito de formas para melhorar a progressividade da tributação395. 

 

 Imposto sobre a Renda – Correção da Tabela. 

Ainda no âmbito do Imposto sobre a Renda, vale indicar um outro elemento, 

frequentemente negligenciado, que influi no panorama das desigualdades. Trata-se da 

correção dos valores da tabela de incidência progressiva. 

É que a ausência de correção adequada dos valores da tabela conduz à redução prática 

(embora manutenção teórica) dos valores em cada faixa. Se os valores em cada faixa são 

reduzidos, isso importa dizer que pessoas de menor renda deixam a zona de isenção mais 

rapidamente e igualmente chegam às faixas superiores de tributação. As pessoas de 

rendimentos muito distantes tendem a ser tributadas em níveis semelhantes, tornando inócua 

a previsão de progressividade.  

                                                 

393 GOBETTI, Sergio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Progressividade tributária: a agenda negligenciada. 

Texto para Discussão, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2016. p. 31. 

394 SOUZA, Pedro Herculano Guimarães Ferreira de. A desigualdade vista do topo: a concentração de renda 

entre os ricos no Brasil, 1926-2013. 2016. p. 317.  

395 RIBEIRO, José Aparecido Carlos; SCHERER, Clóvis. Anexo: Relato das oficinas sobre progressividade 

na tributação e desoneração da folha de pagamentos. In: RIBEIRO, José Aparecido Carlos; LUCHIEZI JR., 

Álvaro; MENDONÇA, Sérgio Eduardo Arbulu (Orgs.). Progressividade da tributação e desoneração da 

folha de pagamentos: elementos para reflexão. Brasília: IPEA: SINDIFISCO: DIEESE, 2001. p. 148. 
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Trata-se, pois, de uma prática regressiva, que atua contrariamente ao propósito de 

redução de desigualdades. Como afirma Lavinas396: 

Isso [se refere à defasagem da tabela do IRPF] significa que há um esforço 

deliberado feito por sucessivas equipes econômicas para sobrepenalizar a classe 

trabalhadora, que recebeu aumentos reais de salários nos anos 2000, e que – na 

ausência de indexação das faixas de IR – terminam sendo puxadas à órbita da 

Receita Federal. O volume de arrecadação do IR tem, assim, crescido pela inclusão 

dos trabalhadores de baixa renda, sobre quem o fardo tributário cresce 

constantemente. 

Duas instituições vêm tomando a dianteira neste debate.  

De um lado, fornecendo os cálculos necessários, o SINDIFISCO Nacional (Sindicato 

Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil) tem, ano após ano, 

sistematicamente calculado a defasagem da Tabela do IR, observando, de um lado, a inflação 

anual e, de outro, o percentual de atualização posto em Lei. A entidade observa a evolução 

legislativa do tema (citando o congelamento do período 1996-2001; os reajustes esparsos de 

2002-2006; a correção anual pelo centro da meta de inflação 2007-2014; as correções por 

faixa estabelecidas na Lei nº 13.149/2015) e conclui que em 2017 o sistema apresentou 

“defasagem acumulada média de 88,4%”397. Assim, expôs: 

 

                                                 

396 LAVINAS, Lena. A long way from tax justice: the brazilian case. GLU Working paper n. 22, abr./2014. p. 

22. Tradução livre. Ainda: “A prática vigente retira dos trabalhadores de menor renda, a base da estrutura 

de contribuintes, os ganhos nominais de salários obtidos para compensar a perda de poder de compra diante 

da inflação. E como a progressividade do IR só existe para as faixas de rendas mais baixas, as pessoas 

físicas com renda mais elevadas têm os seus ganhos protegidos”. GARCIA, Ronaldo Coutinho. Iniquidade 

social no Brasil: uma aproximação e uma tentativa de dimensionamento. In: CARDOSO JR., José Celso; 

CUNHA, Alexandre dos Santos (Orgs.). Planejamento e avaliação de políticas públicas. Brasília: IPEA, 

2015. p. 141 

397 SINDIFISCO NACIONAL. A defasagem na correção da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física. 

Brasília, jan./2018. Disponível em: 

http://www.sindifisconacional.org.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=

181&Itemid=384. Acesso em 17.jan.2018. São também essas as conclusões do DIEESE, que apresentou 

para o ano de 2016 uma defasagem de 83,1%, cf. DIESSE. Nota Técnica – Imposto de renda pessoa física: 

propostas para uma tributação mais justa. Brasília, jan./2017. Disponível em: 

http://www.dieese.org.br/notatecnica/2017/notaTec169IRPF.pdf. Acesso em 17.jan.2018. 

http://www.sindifisconacional.org.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=181&Itemid=384
http://www.sindifisconacional.org.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=181&Itemid=384
http://www.dieese.org.br/notatecnica/2017/notaTec169IRPF.pdf
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Observe-se que essa defasagem promove também aumento de carga tributária ao 

facilitar que mais contribuintes saiam da faixa de incidência e cheguem nas faixas de maior 

alíquota398. Isso foi utilizado nos últimos anos, amplamente, como medida arrecadatória 

                                                 

398  Tilbery aponta corretamente o tema, embora se dirija mais especificamente à majoração do ônus, e não ao 

caráter distributivo: “A desvalorização da moeda conduz permanentemente ao crescimento da carga 

tributária, se a tabela progressiva for mantida, sem atualização dos valores nominais. O contribuinte fica 

sujeito a alíquotas marginais mais elevadas, ao passo que a renda – apenas nominalmente maior – entra em 

degraus mais altos da escala. É um fenômeno apontado por todos os autores e que alguns denominam 

aumento silencioso do ônus tributário efetivo; outros, elevação oculta do imposto ou exacerbação fria da 

progressividade, opinando todos em favor da atualização dos degraus da escala progressiva (bracket 

indextion)”. TILBERY, Henry. Inflação e tributação. In: MACHADO, Brandão (Coord.). Direito 

tributário: estudos em homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 468. 
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desprovida do ônus político de efetivamente aumentar os elementos quantitativos a hipótese 

de incidência399. 

De outro lado, na face jurídico-judiciária desta questão, está a Ordem dos Advogados 

do Brasil, que ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5096, justamente contra esta prática reiterada da União Federal. 

Suscita transgressão à Constituição Federal quanto ao conceito de renda, quanto à 

capacidade contributiva, quanto ao não-confisco tributário, quanto à dignidade da pessoa 

humana e quanto à tributação do mínimo existencial. Coloca que é inviável a utilização de 

qualquer índice de atualização estabelecido ex ante.  

É notável a ausência de menções ao objetivo de redução de desigualdades na 

fundamentação deste pedido. No mais, chama a atenção a ausência de enfrentamento, pela 

petição inicial, de questões primárias a respeito da legalidade da conduta da União e da 

possibilidade de, através do legislativo, diretamente ou não, reduzir o valor das faixas do 

IRPF. 

O pedido Cautelar da ADI não foi apreciado. O Procurador Geral da República 

apresentou Parecer pela improcedência da ADI. Considerou que a declaração de 

                                                 

399 “Para mostrar o volume de aumento de carga tributária que a ausência de correção da tabela do imposto de 

renda promove, basta verificar que em 1997, no início da vigência da Lei n. 9.250/95, a participação do 

volume de arrecadação do IRPF no Produto Interno Bruto era de 1,67%. Ao final do segundo Governo 

Fernando Henrique Cardoso, em 2002, período em que não houve correção dos valores nominalmente 

previstos na tabela, tal participação sumiu para 2,88%. Com a política alteração anual do valor da tabela 

esse percentual foi voltou a cair para 2,43% em 2008. No entanto, como as modificações nos valores 

nominais das tabelas não acompanharam a inflação, esses percentuais voltaram a sumir, ficando em 2,60% 

em 2011 e 2,73% em 2012.144 Até o presente momento, ainda não há lei alterando a disciplina da Lei n. 

12.469/2011, o que enseja o risco de voltarmos aos tempos do congelamento da tabela. Por esses números, 

fica evidenciado que a inércia legislativa na correção de tais referenciais de alíquotas, bem como a sua 

modificação desassociada dos índices de inflação, transferem ônus fiscal para os trabalhadores que passam 

a custear uma parcela maior das despesas públicas, a partir da transformação de pessoas que eram isentas 

em contribuintes, e do aumento de alíquotas para os que já pagavam, além da redução real, considerada a 

inflação, dos valores que podiam ser legalmente deduzidos, sem que haja qualquer decisão legislativa a 

respeito desse aumento de carga fiscal, mas não somente o passar do tempo e a inércia normativa”. LODI, 

Ricardo. A correção da tabela do Imposto de Renda de acordo com a inflação. In: Anais da XXII 

Conferência Nacional dos Advogados: Constituição democrática e efetivação dos direitos. 2014. p. 140. 

No mesmo sentido: “A arrecadação da Receita Federal cresceu, em termos reais, 42,73% entre 1994 e 2001. 

A arrecadação do Imposto de Renda sobre Pessoas Físicas dobrou (98,78%) no período, aumentando sua 

participação de 17,4% para 26,8% do total das receitas tributárias. O número de contribuintes pulou de 6 

milhões, em 1994, para 13,6 milhões em 2001 por força da não correção da tabela do IRPF no período, 

mesmo diante de uma inflação de 111,4%”. GARCIA, Ronaldo Coutinho. Iniquidade social no Brasil: uma 

aproximação e uma tentativa de dimensionamento. 2003, p. 141. 
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inconstitucionalidade levaria ao paradoxo de piorar a situação reclamada, considerando a 

impossibilidade de atuar como legislador positivo elegendo um dos muitos índices de 

correção para utilizar no caso concreto (como negado no RE 200.844/PR); que o princípio 

da dignidade do ser humano “não admite, em princípio, sua invocação para solucionar 

questões de natureza predominantemente patrimonial”; que “a quantificação das faixas de 

renda tributáveis pelo IR pertence ao juízo de conveniência e oportunidade do legislador, 

pois não há preceito constitucional que determine objetivamente parâmetro concernente ao 

denominado mínimo existencial”; que as análises de confiscatoriedade e capacidade 

contributiva dependem da verificação concreta de cada contribuinte face à carga tributária 

total incidente. 

Não é de se olvidar que em agosto/2011 caso deveras semelhante foi levado à 

apreciação do Pleno do STF e rejeitado por maioria (vencido apenas o Min. Marco 

Aurélio)400. 

A doutrina tampouco parece acolher esta pretensão401. Voltaremos ao tema 

(pretensão de inconstitucionalidade) no próximo capítulo. 

                                                 

400 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA DAS TABELAS DO IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 9.250/1995. NECESSIDADE DE 

LEI COMPLEMENTAR E CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE 

CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE 

CONHECIDA, A ELE NEGADO PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação 

de inconstitucionalidade formal da Lei n. 9.250/1995 por contrariedade ao art. 146, inc. III, alínea a, da 

Constituição da República. 2. A vedação constitucional de tributo confiscatório e a necessidade de se 

observar o princípio da capacidade contributiva são questões cuja análise dependem da situação individual 

do contribuinte, principalmente em razão da possibilidade de se proceder a deduções fiscais, como se dá 

no imposto sobre a renda. Precedentes. 3. Conforme jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal 

Federal, não cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária da tabela progressiva do imposto de 

renda na ausência de previsão legal nesse sentido. Entendimento cujo fundamento é o uso regular do poder 

estatal de organizar a vida econômica e financeira do país no espaço próprio das competências dos Poderes 

Executivo e Legislativo. 4. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, a ele negado 

provimento. (RE 388312, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 01.ago.2011, DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 

EMENT VOL-02605-01 PP-00133) 

401 SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. A não correção da tabela do IRPF. Revista Virtual da AGU. 

Ano II n. 16, de novembro de 2001. Disponível em: 

http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/886208. Acesso em 17.jan.2018. HARADA, Kiyoshi. 

Correção da tabela do IR. Revista Virtual da AGU. Ano II n. 16, de novembro de 2001. Disponível em: 

http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/886207. Acesso em 17.jan.2018. No sentido oposto (e 

suscitando a questão distributiva envolvida): LODI, Ricardo. A correção da tabela do Imposto de Renda de 

acordo com a inflação. In: Anais da XXII Conferência Nacional dos Advogados: Constituição democrática 

e efetivação dos direitos. 2014. 

http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/886208
http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/886207.%20Acesso%20em%2017/01/2018
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 Imposto sobre a Renda – Deduções: saúde e educação. 

As ideias deste item podem ser postas nesta oportunidade, especialmente de forma a 

integrá-las subjetivamente com os demais aspectos do Imposto sobre a Renda que influem 

na perspectiva de redução (ou aumento) de desigualdades. Contudo, podem também (e 

efetivamente estão referidas) constar do item que refere a dinâmica dos gastos tributários, 

embora seja juridicamente polêmica sua caracterização neste conceito, já que alguns 

estudiosos apontam que as deduções não são renúncias, mas meros ajustes do próprio 

conceito de renda. 

O que se impõe registrar é que as deduções, ofertadas pela legislação tributária, dos 

gastos com saúde e educação, beneficiam os mais ricos: os que têm mais renda ou maior 

consumo, em regra, serão mais beneficiados402.  

As camadas mais ricas são aquelas que pagam este tributo (estão acima da faixa de 

isenção), então só elas poderão gozar desta parcela; os cidadãos que podem arcar com gastos 

médicos mais caros terão acesso ao melhor serviço privado de saúde e este será, ao menos 

parcialmente, financiado pelo Estado já que os cidadãos mais pobres não conseguem arcar 

com estas gastos e, mesmo que conseguissem, não teriam IRPF para abatê-lo. Fosse esta 

uma despesa direta (com melhorias na saúde pública), teria alcance mais abrangente e 

beneficiaria a todos sem divisão403. Assim, o Estado brasileiro, que “paga” pelas deduções 

                                                 

402 Como aponta Breyner (BREYNER, Frederico Menezes. Benefícios fiscais e regressividade tributária. In: 

DERZI, Misabel Abreu Machado; MELO, João Paulo Fanucchi de Almeida (Coords.). Justiça Fiscal. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2016, p. 172), isso é verdadeiro também para os dispositivos de presunção 

simplificadora contidos nas leis tributárias (como a substituição do ICMS para a frente), que, buscando a 

praticidade e a facilidade arrecadatórias, “pressionam a incidência tributária para um nível inferior de 

riqueza”, resultando em regressividade do efeito. Relatório da Presidência da República afirma que os 

“abatimentos e deduções” do IRPF são responsáveis pela perda de intensidade da progressividade – 

BRASIL. Presidência da República. Observatório da Equidade. Indicadores de Equidade do Sistema 

Tributário Nacional. Brasília: Presidência da República, Observatório da Equidade, 2009. p. 28 

403 O caráter concentrador, contudo, apesar de sua caracterização deveras claras, não é unanimemente aceito, 

como se vê da declaração adiante, do Ex-Secretário da Receita Federal Everardo Maciel ao periódico Nexo: 

“Essas deduções têm algum impacto na desigualdade renda ou beneficiam mais alguma parcela da 

população? EVERARDO MACIEL: Nesse aspecto, elas são neutras. O Brasil dá um tratamento muito 

generoso às pessoas mais pobres no Imposto de Renda, elas sequer pagam esse imposto — 93% da 

população economicamente ativa [conjunto de pessoas no mercado de trabalho ou procurando emprego] 

não pagam Imposto de Renda, porque estão no limite de isenção. Comparando com a renda per capita de 

outros países, o Brasil tem o limite de isenção mais generoso no mundo, somente 7% da população 

economicamente ativa paga Imposto de Renda. O resto é isento, o que significa dizer que os conceitos de 
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com redução de receita, financia os gastos médicos e educacionais da parcela mais rica da 

população. 

E mais: quanto mais rico, maior o benefício: se o sujeito está enquadrado na faixa de 

27,5%, então a União contribuirá com até 27,5% de seus gastos. Se a alíquota for menor, 

também o será a contribuição da União. Aos sujeitos isentos, não há esta contribuição.  

Considere-se, ademais, que até mesmo o tipo de despesas passíveis de dedução 

contém caracteres iníquos: enquanto que as despesas com médicos particulares (mais 

facilmente praticadas por cidadãos mais ricos) pode ser deduzida, as despesas com compra 

de medicamentos (estas sim que os cidadãos mais pobres invariavelmente também praticam) 

não podem ser deduzidas, de forma que, mesmo se o sujeito menos abastado estiver fora da 

faixa de isenção do IRPF, tampouco a dedução lhe será útil404. 

                                                 

dedução de educação e saúde sequer são aplicáveis, porque não pagam nada”. Nexo Jornal. Qual o custo 

para os cofres públicos da dedução de saúde e educação no Imposto de Renda. Matéria datada de 

26/042017. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017.abr.26/Qual-o-custo-para-os-

cofres-p%C3%BAblicos-da-dedu%C3%A7%C3%A3o-de-sa%C3%BAde-e-educa%C3%A7%C3%A3o-

no-Imposto-de-Renda. Acesso em 20.jan.2018. 

404 “Outro fator que tem gerado a necessidade de financiamento do setor público é a renúncia fiscal 

historicamente praticada pelo Estado brasileiro e particularmente aprofundada a partir dos anos noventa. 

Em primeiro lugar, deve-se mencionar a receita que o Estado deixa de arrecadar através do Imposto de 

Renda sobre pessoas físicas e jurídicas, seja através dos rendimentos considerados não-tributáveis, seja 

mediante as deduções de gastos privados em saúde, educação, etc. que, juntos, resultaram numa renúncia 

fiscal de mais de 2% do PIB (Ugá, 1997). Outro fato altamente questionável é o pagamento, com recursos 

da União, de planos de saúde privados para os funcionários públicos, que também reduz a quantidade de 

recursos disponíveis para a saúde coletiva. Se incluída esta renúncia fiscal na distribuição dos gastos por 

decil de renda, certamente o financiamento do sistema de saúde brasileiro se mostraria mais regressivo: 

enquanto os mais pobres, que não pagam imposto de renda, tampouco se beneficiam de qualquer dedução 

no seu gasto privado, mesmo aqueles que, embora de baixa renda, se situam na faixa dos declarantes do IR, 

não podem usufruir qualquer dedução referente a gastos em saúde, tendo em vista que estes dizem respeito, 

fundamentalmente, a medicamentos (não deduzíveis)” – considerando que o mesmo estudo aponta que “a 

participação do gasto com medicamentos sobre a renda é expressivamente mais elevado quanto menor for 

a renda da população”. UGÁ, Maria Alicia Dominguez; SANTOS, Isabela Soares. Relatório de Pesquisa: 

Uma análise da equidade do financiamento do sistema de saúde brasileiro. Rio de Janeiro, 2005. 

Disponível em: 

http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/relatoriodepesquis

a_uma_analise_da_equidade_no_financiamento.pdf. Acesso em 20.jan.2018. p. 75/70. Extrapolando a 

finalidade dessas linhas, é interessante observar as conclusões do Relatório: “No Brasil a participação do 

setor público no gasto nacional em saúde é de apenas 44% - sendo, portanto, igual à norte-americana. Mas 

a composição do nosso financiamento é ainda mais injusta porque a parcela privada é composta 

majoritariamente pelo gasto privado direto, de caráter catastrófico, que não resulta de escolhas individuais 

entre itens de consumo, mas que é imposto pela necessidade de sobrevivência (...) No que diz respeito à 

análise da equidade vertical, que considera a distribuição do financiamento setorial entre pessoas de 

distintos níveis de renda, os dados também mostraram que, com exceção do financiamento do setor de 

saúde suplementar, o ônus do financiamento incide mais do que proporcionalmente sobre a renda dos mais 

pobres que sobre a dos mais ricos” – p. 69-70. Versão condensada destes achados foi publicada em: UGÁ, 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/04/26/Qual-o-custo-para-os-cofres-p%C3%BAblicos-da-dedu%C3%A7%C3%A3o-de-sa%C3%BAde-e-educa%C3%A7%C3%A3o-no-Imposto-de-Renda
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/04/26/Qual-o-custo-para-os-cofres-p%C3%BAblicos-da-dedu%C3%A7%C3%A3o-de-sa%C3%BAde-e-educa%C3%A7%C3%A3o-no-Imposto-de-Renda
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/04/26/Qual-o-custo-para-os-cofres-p%C3%BAblicos-da-dedu%C3%A7%C3%A3o-de-sa%C3%BAde-e-educa%C3%A7%C3%A3o-no-Imposto-de-Renda
http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/relatoriodepesquisa_uma_analise_da_equidade_no_financiamento.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/relatoriodepesquisa_uma_analise_da_equidade_no_financiamento.pdf
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Não é outra a conclusão de Ocké-Reis quando analisa os microdados do gasto 

tributário em saúde: “a renúncia da arrecadação fiscal nesse campo induz o crescimento do 

mercado de planos de saúde, em detrimento do fortalecimento do Sistema Único de Saúde 

(SUS)”, beneficiando desproporcionalmente as camadas mais ricas405.  

É de se considerar, portanto, que decisões fiscais em termos de deduções do Imposto 

sobre a Renda impactam também (ainda que indiretamente) o desenho das políticas públicas. 

Secundando Ocké-Reis, Lena Lavinas coloca que tais abatimentos funcionam como uma 

“outra forma de esvaziamento do SUS”, representando “incentivo à medicina de mercado, 

mediante polpudas desonerações tributárias, que subtraem recursos da esfera pública”406. 

Essa dimensão de policy não pode ser descurada, já que as deduções entregam decisões de 

aplicação de recursos públicos aos particulares, de forma alheia às diretrizes do Sistema 

Único de Saúde. 

No mais, a dedução é tão mais concentradora quanto maior for sua permissão legal. 

No caso brasileiro, a existência de um limite para as despesas educacionais limita sua 

consequência regressiva. A inexistência de limite para despesas com saúde não traz esse 

limite, de forma que o indivíduo de maior renda do país pode livremente abater de sua 

apuração toda a despesa nessa seara. 

Em valores brutos, tais deduções custaram à União Federal em 2017 cerca de R$ 17 

bilhões, sendo R$ 12,7 referentes à saúde e R$ 4,3 bilhões à educação407. Apenas para breve 

                                                 

Maria Alicia Dominguez; SANTOS, Isabela Soares. Uma análise da progressividade do financiamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro, 22 (8): 1597-1609. ago./2006. 

405 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. Mensuração dos gastos tributários: o caso dos planos de saúde – 2003-2011. 

Nota Técnica n. 5. Brasília: IPEA, 2013. p. 12. Extrapolando as deduções do IRPF e considerando outros 

itens da pauta tributária-isentiva brasileira relacionados à saúde, é interessante observar outro levantamento 

construído pelo mesmo autor em coautoria: OCKÉ-REIS, Carlos Octávio; GAMA, Filipe Nogueira da. 

Radiografia do gasto tributário em saúde – 2003-2013. Nota Técnica n. 19. Brasília: IPEA, 2016. 

406 LAVINAS, Lena. A financeirização da política social: o caso brasileiro. Revista Politika, n. 02, mar./2015. 

Disponível em: https://issuu.com/fjmangabeira/docs/revista_politika_-_portugues. Acesso em 21.jan.2017. 

p. 43. A Autora observa ainda que, de todo o gasto tributário em saúde, “77% beneficiam aqueles que se 

encontram na alíquota máxima de Imposto de Renda de Pessoa Física”. 

407 NEXO. Qual o custo para os cofres públicos da dedução de saúde e educação no Imposto de Renda. Matéria 

datada de 26.abr.2017. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017.abr.26/Qual-o-

custo-para-os-cofres-p%C3%BAblicos-da-dedu%C3%A7%C3%A3o-de-sa%C3%BAde-e-

educa%C3%A7%C3%A3o-no-Imposto-de-Renda. Acesso em 21.jan.2018. 

https://issuu.com/fjmangabeira/docs/revista_politika_-_portugues
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/04/26/Qual-o-custo-para-os-cofres-p%C3%BAblicos-da-dedu%C3%A7%C3%A3o-de-sa%C3%BAde-e-educa%C3%A7%C3%A3o-no-Imposto-de-Renda
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/04/26/Qual-o-custo-para-os-cofres-p%C3%BAblicos-da-dedu%C3%A7%C3%A3o-de-sa%C3%BAde-e-educa%C3%A7%C3%A3o-no-Imposto-de-Renda
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/04/26/Qual-o-custo-para-os-cofres-p%C3%BAblicos-da-dedu%C3%A7%C3%A3o-de-sa%C3%BAde-e-educa%C3%A7%C3%A3o-no-Imposto-de-Renda
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comparação, este montante é cerca de 60% do valor total despendido no âmbito do Programa 

Bolsa Família (por volta de R$ 28 bilhões entre os anos de 2017 e 2018). 

E estes valores têm sido crescentes, seja em números absolutos, seja em comparação 

com outros itens do Orçamento da Saúde: 

 

 

Fonte: BARBOSA, Rafael da Silva. Desoneração tributária, renúncia fiscal e a saúde pública. Disponível em: 

http://brasildebate.com.br/desoneracao-tributaria-renuncia-fiscal-e-a-saude-publica/. Acesso em 22 jan. 2018. 

 

Sendo assim, como se é de esperar, as deduções de despesas com saúde crescem 

conforme a faixa de renda do declarante. As deduções relacionadas à educação atingem pico 

na faixa seis, caindo nas duas últimas faixas. É o que se vê da Tabela abaixo, onde DM = 

Deduções Médicas e DI = Deduções com Dependentes e Instrução: 

 

http://brasildebate.com.br/desoneracao-tributaria-renuncia-fiscal-e-a-saude-publica/
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Fonte: Tabela retirada de CASTRO, Fábio Ávila de. Imposto de Renda da Pessoa Física: comparações 

internacionais, medidas de progressividade e redistribuição. Dissertação (Mestrado). Universidade de Brasília. 

Brasília, 2014, p. 87. Tabela recortada para melhor visualização dos temas em comento408. 

 

O estudo de Castro, contudo, não indica marcada regressividade decorrente dessas 

deduções, antes indicando que têm efeitos proporcionais, de maneira que, no âmbito do 

IRPF, “a progressividade decorre inteiramente da estrutura de alíquotas”409. O que, contudo, 

não contradiz as posições acima: o Autor considera os efeitos dentro da estrutura do Imposto, 

para encontrar quem paga mais e quem paga menos; seus cálculos não apontam, contudo, 

que os valores deduzidos deixarão de ser recolhidos ao Estado, funcionando como 

financiamento, pelo Estado, daqueles que se utilizam desta dedução. 

De maneira ainda mais didática, cumpre observar o gráfico montado pela Secretaria 

de Acompanhamento Econômico, que demonstra com clareza que as deduções são muito 

mais aproveitadas pelos mais abastados (“são fortemente concentradas no último quintil da 

distribuição de renda”), especialmente aquelas referentes às despesas com saúde. Assim: 

 

                                                 

408  “A média de abatimentos de quem ganha entre um e dois salários mínimos foi de R$ 175, que representa 

uma dedução de 1,09% do total de rendimentos. Quem ganha de sete a dez salários, por sua vez, pode 

deduzir bem mais. Nesse grupo, que gastou cerca de R$ 3,3 mil por pessoa com saúde, foi possível abater 

em média 3,84% do rendimento total com gastos médicos. Novamente no topo, quem teve rendimentos 

acima de 320 salários declarou gastos com saúde de cerca de R$ 18,1 mil por pessoa”. FONSECA, Bruno. 

Imposto da renda poupa super-ricos e prejudica salários médios e baixos. El País, 27.abril.2018. 

409 CASTRO, Fábio Ávila de. Imposto de Renda da Pessoa Física: comparações internacionais, medidas de 

progressividade e redistribuição. Dissertação (Mestrado). Universidade de Brasília. Brasília, 2014 p. 99. 
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Fonte: SEAE – Secretaria de Acompanhamento Econômico. Efeito redistributivo da política fiscal no Brasil. 

Brasília, 2017, p. 16. 

 

Não se quer, nesta oportunidade (ainda), debater a justeza destas deduções. É sabido 

que parcela considerável dos estudiosos, especialmente do Direito Tributário, enxergam 

nestas deduções não apenas a modelação do conceito de renda como a efetivação, pela via 

fiscal, das garantias constitucionais relacionadas à prestação estatal de saúde e educação.  

A Ordem dos Advogados do Brasil, registre-se, ajuizou em 2013 Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI nº 4927) pretendendo ver reconhecida a invalidade do limite 

estabelecido para dedução de despesas com educação naqueles valores tidos por 

insuficientes (ou arbitrários), considerando que tal ofende o conceito de renda, a capacidade 

contributiva, a regra de não confisco, o direito fundamental à educação e a dignidade 

humana. A petição inicial informa que no ano de 2011, foram declarados gastos com 

educação na magnitude de R$ 31,3 bilhões e que, destes, cerca de 50% (R$ 15,4 bilhões) 

foram efetivamente deduzidos, restando cerca de R$ 15,9 bilhões que não puderam ser 

abatidos por extrapolar o limite. A Procuradoria Geral da República apresentou Parecer 

nestes autos indicando o desprovimento da ADI: embora apontando que é obrigatório algum 

nível de dedução desta parcela, sob pena de inconstitucionalidade (o que nos parece 
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juridicamente questionável)410, bem como que é “desejável que o Congresso Nacional atente 

para a necessidade de manter a dedutibilidade dos gastos com educação em patamares 

compatíveis com o custo crescente desses serviços”, o Parecer indica que a legislação 

confrontada se revela dentro dos parâmetros da discricionariedade legislativa, inexistindo 

ofensa à Constituição411. O feito aguarda apreciação. 

Há notícias de outras demandas judiciais como objetos semelhantes e até mais 

amplos: em janeiro/2017, o periódico Consultor Jurídico noticiou ter sido proferida sentença 

de 1ª instância em São Paulo, provendo ação movida pela Associação dos Procuradores do 

Estado para declarar inconstitucional a aplicação de qualquer limite às despesas com 

educação412. A sentença, embora mencione expressamente o art. 3º, III, da Constituição, não 

refere o caráter concentrador da medida como argumento passível de influenciar a decisão. 

O feito ainda não foi apreciado pela 2ª instância. 

Estes são argumentos a serem considerados a sério embora queira-se, nesta 

oportunidade, introduzir no debate também o potencial concentrador desta medida, que deve 

ser considerado quando da apreciação jurídica de sua validade e oportunidade. Há mesmo 

Autores que defendem abertamente a inconstitucionalidade da existência dessas deduções, 

como é o caso de Michel Haber Neto413. 

                                                 

410 “Despesas com saúde e educação são imposições da vida e ao mesmo tempo relacionam-se com direitos 

fundamentais garantidos pela Constituição. Caso a legislação fosse totalmente omissa em prever algum 

nível de dedução delas da base de cálculo dos tributos impostos aos cidadãos em geral – como é o caso do 

mais direto entre todos, aquele que incide sobre a renda –, operar-se-ia, aí, sim, verdadeira 

inconstitucionalidade, por contrariedade ao conceito constitucional de renda”. 

411 Em entrevista, diz Everardo Maciel sobre esta ação: “Quando eu levanto esse limite [de dedução], reduzo a 

arrecadação do imposto. Você estarão transferindo recursos da educação pública gratuita para a educação 

privada paga. Se pretende-se algo extremamente regressivo, é isso”. Nexo Jornal. Qual o custo para os 

cofres públicos da dedução de saúde e educação no Imposto de Renda. Disponível em: < 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/04/26/Qual-o-custo-para-os-cofres-p%C3%BAblicos-da-

dedu%C3%A7%C3%A3o-de-sa%C3%BAde-e-educa%C3%A7%C3%A3o-no-Imposto-de-Renda> 

412 LUCHETE, Felipe. Limite para descontar despesa com educação do IR é julgado inconstitucional. Matéria 

datada de 17.jan.2017. Consultor Jurídico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-jan-17/limite-

deduzir-gasto-educacao-ir-inconstitucional. Acesso em 20.jan.2018. 

413 HABER NETO, Michel. Tributação e financiamento da saúde pública. São Paulo: Quartier Latin, 2013. 

Fl. 161 e ss. Haber Neto considera que a progressividade é meio de consecução da capacidade contributiva 

– daí que as deduções, abalando o caráter progressivo do IRPF, seriam violadores de vários dispositivos 

constitucionais. Considerando que, dentre os mais ricos, 87% da saúde é obtida em estabelecimentos 

privados, enquanto que este percentual é apenas de 44% dentre os mais pobres, coloca: “A conclusão a que 

se chega a partir desta assertiva é a de que são os mais ricos que, em sua maioria, abatem integralmente os 

gastos com saúde privada da base de cálculo do imposto sobre a renda. Rompe-se, com isso, a lógica da 

progressividade que deve permear tal exação, posto que ao fim e ao cabo, o IR não estará efetivamente 

https://www.conjur.com.br/2017-jan-17/limite-deduzir-gasto-educacao-ir-inconstitucional
https://www.conjur.com.br/2017-jan-17/limite-deduzir-gasto-educacao-ir-inconstitucional
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Finalize-se recordando que, embora as mencionadas deduções sejam mais 

conhecidas e estudadas, há dezenas de outras mutilações de base de cálculo, na estrutura do 

Imposto sobre a Renda, que serviriam ao mesmo propósito de demonstrar seu caráter 

concentrador.  

Para ficar com dois exemplos que parecem agredir o propósito redutor de 

desigualdades, basta ver (1) que pode-se deduzir do IRPF a contribuição previdenciária 

patronal paga a empregados domésticos (Lei nº 11.324/2006). Por todas as razões já arguidas 

acima, somadas à condição de que os empregadores domésticos pessoas físicas, no Brasil, 

são sabidamente aqueles no topo da pirâmide de patrimônio e renda, vê-se que a medida 

representa transferência de dinheiro público às camadas mais abastadas. Outra dedução 

regressiva consiste (2) na dedução de livro-caixa aos profissionais liberais. Como noticiou o 

periódico El País, “pessoas que ganham de um a dois salários mínimos deduziram apenas 

R$ 4,41, em média. Já no grupo dos que tiveram rendimentos de mais de 320 salários, foi 

possível abater, em média, mais de R$ 180 mil por pessoa”414. 

 

2.1.5. ICMS e impostos indiretos. 

Considerando os instrumentos da receita pública que impactam o objetivo de redução 

de desigualdades, cumpre seguir avaliando a participação do ICMS. É tributo indireto, sobre 

o consumo, sendo o principal causador da regressividade da carga, consoante já exposto 

acima. Nada obstante, quer-se descer aos elementos de sua estrutura, que contém 

dispositivos que consideram e se dirigem às desigualdades.  

Inicie-se pelas diferentes alíquotas interestaduais.  

 

                                                 

mensurando a capacidade contributiva de cada contribuinte, mas sim perpetuando um cenário em que os 

mais pobres acabam, ironicamente, pagando proporcionalmente um quantum maior, como se sua renda 

mais alta fosse” (p. 162). 

414  FONSECA, Bruno. Imposto da renda poupa super-ricos e prejudica salários médios e baixos. El País, 27 

abr. 2018. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/28/economia/1524868706_157576.html. Acesso em: 07 maio. 

2018. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/28/economia/1524868706_157576.html
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 Alíquotas interestaduais. 

Por meio delas, a arrecadação do imposto é repartida entre o Estado de origem e o 

Estado de destino: ao Estado de origem corresponderá a arrecadação da alíquota 

interestadual; e ao Estado de destino corresponderá a diferença entre a alíquota interestadual 

e a sua alíquota interna415. 

Contudo, o texto constitucional delegou ao Senado Federal o estabelecimento dessas 

alíquotas. E estas, quando fixadas (Resolução nº 22/1989), o foram de forma a distinguir, na 

fixação, de um lado os Estados do Sul e do Sudeste; e de outro os Estados do Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste, com a inclusão excepcional (diante da não coincidência geográfica) do 

Espírito Santo.  

Assim, quando a operação interestadual de circulação de mercadorias tem origem no 

S/SE em direção a NO/NE/CO, a alíquota interestadual será baixa, de maneira que a maior 

parte da arrecadação fique com o Estado presumidamente menos desenvolvido. Quando 

ocorre o contrário, a alíquota interestadual é mais alta, de maneira que aí também a maior 

parte do produto da arrecadação fique com os Estados menos desenvolvidos. Finalmente, 

quando a operação interestadual ocorre entre Estados do mesmo grupo, as alíquotas 

interestaduais são as mais altas, de maneira que a Unidade federativa de origem seja 

privilegiada – afinal, o ICMS é um tributo devido primordialmente à origem416. 

                                                 

415 Têm sido frequentes as propostas de alteração do sistema do imposto, para que sua incidência se dê sobre o 

destino. Sobre o impacto desta medida, demonstrando quem serão os maiores ganhadores (RJ, DF e Estados 

do NE) e quem serão os perdedores (SP e outros Estados produtores), v.: PAES, Nelson Leitão. A 

implantação do princípio do destino na cobrança do ICMS e suas implicações dinâmicas sobre os Estados. 

Revista Brasileira de Economia, v.  63, n. 3, Jul-Set. 2009. Da mesma forma, embora com escopo reduzido, 

ver: FONSECA, Ricardo Coelho da; BORGES, Djalma Freire. Tributação interestadual do ICMS e adoção 

do princípio do destino. Revista de Administração Pública, v.39, n.01, jan-fev 2005. 

416 Interessante a evolução colocada por Natália Morsch. Destaca-se o trecho: “Assim, constata-se que, desde 

que a base tributária consumo foi outorgada aos entes subnacionais, as operações interestaduais, relativas 

a um tributo idealizado para ser uniforme em todo o território nacional, foram objeto de disputa entre 

estados produtores e estados consumidores. Houve, contudo, opção pela imposição e cobrança na origem, 

dada a integração da Federação brasileira. Igualmente, a receita permaneceu com o Estado de origem, o 

que revela uma opção do constituinte em incentivar a produção, o que, entretanto, ocasiona um rompimento 

com a justiça fiscal relativa ao imposto sobre o consumo, cuja receita deve pertencer ao Estado em que esse 

ocorre. Verificou-se, todavia, uma tendência de distribuição a partir de reduções de base de cálculo e de 

alíquotas no Estado produtor, a fim de que parte do tributo revertesse ao Estado de destino, o que acabou 

por representar o fim da uniformidade de alíquotas no ICM. Desse modo, já se vislumbra a disposição em 

deixar para o contribuinte o encargo de distribuir a receita entre os estados da Federação, o que virá a ser 

consagrado no modelo de 1988”. MORSCH, Natália de Azevedo. Justiça fiscal e neutralidade fiscal: a 
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Sobre o tema, esclarecedora a evolução exposta por Sérgio Prado quanto ao dilema 

no tratamento das operações interestaduais: a cobrança na origem (“mais eficiente do ponto 

de vista administrativo”) interfere mais pesadamente na cadeia e beneficia os estados mais 

desenvolvidos; a cobrança no destino (“mais eficiente do ponto de vista econômico”) 

interfere menos, mas traz problemas de evasão417; surgiu a solução de fixar alíquotas 

interestaduais, inicialmente em patamares inferiores às alíquotas internas, “permitindo que 

os estados importadores se apropriassem de parte da receita das operações interestaduais” e 

posteriormente diferenciando as alíquotas interestaduais entre regiões mais e menos ricas – 

solução esta fortemente criticada pelo Autor418. Recorde-se que em 1968, quando as 

alíquotas interestaduais foram fixadas de maneira uniforme, abriu-se grande debate sobre a 

questão regional, tendo em vista a “perda de posição do Nordeste no total arrecadado”419. 

Recorde-se, ainda, que por muito tempo o ICMS foi o único IVA subnacional do mundo, 

sendo considerado por muitos “o que um IVA não deve ser”420. 

                                                 

questão do ICMS nas operações interestaduais. Dissertação (Mestrado). Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2006. p. 132. 

417 Nas palavras de Baratto e Macedo: “Para melhorar o imposto a cobrança deve ser na origem; para melhorar 

a repartição de renda o dinheiro deve pertencer o mais próximo possível do local em que o cidadão reside 

e demanda serviços públicos (...) os modelos alternativos para alterar a sistemática vigente precisam levar 

em conta e conciliar autonomia federativa versus neutralidade fiscal (harmonização e simplificação 

tributária). De um lado, um princípio de natureza político-institucional e, de outro, requisitos vinculados à 

eficiência econômica. São objetivos e valores que, ao mesmo tempo em que são interdependentes, portam 

um maior ou menor grau de conflito e antagonismo”. BARATTO, Gedalva; MACEDO, Mariano de Mattos. 

Regime tributário do ICMS nas transações interestaduais – harmonização tributária ou autonomia estadual? 

Revista Paranaense de Desenvolvimento, n. 113, jul/dez 2007. Curitiba, 2007. p. 29. 

418 PRADO, Sergio. A questão fiscal na federação brasileira: diagnóstico e alternativas. CEPAL, 

LC/BRS/R.179, mar./2007. Disponível em: http://repositorio.cepal.org/handle/11362/37929. Acesso em 

31.jan.2018. p. 80/84. Conclui (p. 82): “Nesta situação em que não existia autonomia na gestão das 

alíquotas, o conflito se concentrou sobre a apropriação das receitas geradas no comércio interestadual. Entre 

duas situações tecnicamente corretas – origem com alíquotas uniformes e destino com liberdade de 

alíquotas – optou-se pelo pior dos mundos, a situação intermediária em que a receita das operações 

interestaduais é partilhada através da redução da alíquota interestadual em relação à alíquota interna. Com 

isso, passamos a conviver com todos os problemas derivados do princípio do destino, que geram enormes 

impactos na eficiência administrativa do imposto, em nome de alguns ganhos em arrecadação para os 

estados importadores”. 

419 LUKIC, Melina de Souza Rocha. ICMS: entraves jurídicos e econômicos e propostas de melhoria. In: 

SACHSIDA, Adolfo (Org.). Tributação no Brasil: estudos, ideias e propostas: ICMS, seguridade social, 

carga tributária, impactos econômicos. Brasília: IPEA, 2017. p. 33/34. 

420 VARSANO, Ricardo. A tributação do valor adicionado, o ICMS e as reformas necessárias para conformá-

lo às melhores práticas internacionais. BID: Documento para discussão # IDB-DP-335. Fev./2014. p. 04. 

http://repositorio.cepal.org/handle/11362/37929
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O intuito redistribuidor regional das alíquotas interestaduais é evidente, tendo sido 

criadas “como forma de incentivar o desenvolvimento” dos Estados consumidores421, de 

maneira que “amplia[m] sua arrecadação, permitindo maior progresso e diminuindo as 

desigualdades regionais”422. Ou ainda: “o ICMS das operações interestaduais funciona como 

modalidade de equalização horizontal de recursos entre Estados”, transferindo renda dos 

consumidores dos Estados mais pobres aos Estados mais ricos423. 

Não é outra a conclusão da (sabidamente criticável e de reduzida utilidade) 

interpretação histórica manifestada pelo Min. Maurício Corrêa, Senador quando da 

Assembleia Constituinte, no voto condutor da ADI-MC nº 2021, quando põe: “tendo 

participado da votação que deu origem à Resolução nº 22, de 1989, do Senado Federal, ainda 

que dela se possa fazer algum juízo crítico, sua finalidade precípua sob o ângulo social, 

cumprindo exigência constitucional, destinou-se à proteção dos Estados do Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste e do Espírito Santo”424. Na mesma oportunidade, o Min. Nelson Jobim, 

também parlamentar constituinte em 1988, afirma a “razão da diferença” de alíquotas: 

“assegura distribuição de receita tributária entre os Estados de origem da mercadoria, 

economicamente mais fortes, e os Estados do destino das mercadorias, economicamente 

mais frágeis (...) A Resolução do Senado procurou minimizar esta distribuição da receita 

tributária em favor dos Estado fortes”425. 

Registre-se, contudo, que há na teoria outras formas possíveis – e alegadamente mais 

adequadas – de redução das desigualdades, direcionando parte da receita do tributo aos 

Estados Consumidores, inclusive utilizando instrumentos do Direito Financeiro (como 

                                                 

421 PAES, Nelson Leitão. A implantação do princípio do destino na cobrança do ICMS e suas implicações 

dinâmicas sobre os Estados. Revista Brasileira de Economia, v.  63, n. 3, Jul-Set. 2009. p. 234. 

422 MORSCH, Natália de Azevedo. Justiça fiscal e neutralidade fiscal: a questão do ICMS nas operações 

interestaduais. Dissertação (Mestrado). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto 

Alegre, 2006. p. 136. 

423 Ibidem, p. 143. 

424 ADI 2021 MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 25.ago.1999, DJ 25-05-2001. p. 13 

do voto condutor. 

425 Ibidem, p. 26. 



179 

 

 

Fundos e Câmaras de Compensação) em vez de instrumentos do Direito Tributário 

(competência tributária e sujeição ativa do tributo)426. 

Deve-se observar que até pouco tempo atrás esse sistema de alíquotas interestaduais 

era válido apenas para as operações sujeitas ao ICMS que destinavam mercadorias a 

contribuintes do imposto. Dito de forma simplificada, tal partilha interfederativa não ocorria 

quando da venda de bens a consumidor final. Após Estados terem tentado, sem êxito (v. ADI 

4628), introduzi-la por meio de legislação interna e Convênios, o tema foi introduzido no 

texto constitucional pela EC nº 87/2015. 

Uma Comissão de “notáveis”, convocada pelo Senado Federal, apresentou em 2012 

proposta de Resolução extinguindo as diferenças regionais de alíquotas interestaduais e 

planificando as alíquotas interestaduais em 4%. O documento, embora reconheça a origem 

do tema nas disparidades regionais, concentração industrial e necessidade de captação 

parcial das receitas geradas pelo consumo local, considera que desde 1988 a necessidade dos 

Estados menos desenvolvidos diminuiu, que o sistema atual gera antagonismos federativos 

e que o sistema atual é um dos fatores que corrói a atividade industrial427. 

Eis que o tema da incidência interestadual do ICMS é comumente referido ao lado 

das propostas de reforma do tributo, estas que rotineiramente propõem seja alterada sua base 

de incidência para albergar o princípio do destino. Esta medida tornaria inócuos os debates 

sobre os ganhos de equidade das alíquotas interestaduais e beneficiariam os Estados menos 

desenvolvidos – o Pará em destaque. É o balanço de Varsano428: 

Desestimular a guerra fiscal não é a única vantagem que a adoção do princípio de 

destino no comércio interestadual traria. É bem sabido que ela redistribuiria a 

receita do ICMS em benefício dos estados mais pobres, que são importadores 

líquidos em comércio interestadual. Há, porém diversas outras vantagens da 

adoção do princípio raramente salientadas. Uma delas é que a adoção do princípio 

                                                 

426 BARATTO, Gedalva; MACEDO, Mariano de Mattos. Regime tributário do ICMS nas transações 

interestaduais. Op. cit. p. 18-19. 

427 JOBIM, Nelson (Presidente); MACIEL, Everardo (Relator); APPY, Bernard; LAMOUNIER, Bolívar; 

REZENDE, Fernando; MARTINS, Ives Gandra da Silva; VELLOSO, João Paulo dos Reis; BARROSO, 

Luís Roberto; BRANDÃO, Manoel Felipe do Rêgo; MARRAFON, Marco Aurélio; GARTENKRAUT, 

Michal; CARVALHO, Paulo de Barros; PRADO, Sérgio Roberto Rios do. Relatório Parcial: Comissão 

Especial Externa do Senado Federal criada pelo RQS, com a finalidade de analisar e propor soluções para 

questões relacionadas ao Sistema Federativo. Brasília, out./2012. 

428 VARSANO, Ricardo. A tributação do valor adicionado, o ICMS e as reformas necessárias para conformá-

lo às melhores práticas internacionais. BID: Documento para discussão # IDB-DP-335. fev 2014. p. 40. 
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de destino corrigiria uma enorme injustiça da presente tributação: um estado cuja 

balança de comércio internacional é superavitária, o que é um importante objetivo 

nacional, tende a incorrer um déficit na balança interestadual o que o coloca em 

uma situação em que, por um lado, as exportações para outros países são tributadas 

com alíquota zero e, por outro, parte da receita relativa à suas importações de 

outros estados pertence ao estado de origem. O Pará é o principal exemplo dessa 

injustiça. Khair (2011) estima que, se o princípio de destino fosse adotado, sua 

receita de ICMS cresceria 23,8%. 

Eis, portanto, que as alíquotas interestaduais do ICMS, hoje existentes, têm papel a 

ser lembrado na redução de desigualdades regionais. 

 

 Seletividade. 

Estabelecido que o ICMS, sendo tributo indireto e incidente sobre o consumo, é 

marcadamente regressivo no sistema tributário brasileiro, quer-se avançar para observar 

alguns de seus itens específicos. É o caso da regra de seletividade em razão da 

essencialidade, ordenada no art. 155, §2º, III429. 

Em resumo, a seletividade demanda que a incidência do ICMS seja tão menos pesada 

quanto mais essencial (i.e., não supérfluo) for a mercadoria tributada. Então, os bens da cesta 

básica deveriam observar alíquotas inferiores à média enquanto que artigos de luxo deveriam 

enfrentar alíquotas superiores à média. Nas palavras de Guimarães, “É por meio de uma 

                                                 

429 Entende-se que, nada obstante a Constituição Federal afirme que o tributo “poderá” ser seletivo, trata-se em 

verdade de um poder-dever, descabendo discricionariedade legislativa sobre o tema. Nesse sentido, dentre 

outros, ver: CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 400. No sentido 

oposto, dentre vários: MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 36. ed., rev. e atual. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2015. p. 384-385. Interessante a posição de Leonardo Buissa e Lucas 

Bevilacqua, que tratam do tema fugindo à ordinária análise literal do texto constitucional, as buscando as 

razões pelas quais a norma trata de uma forma a seletividade do IPI e, de outra, a do ICMS: “acredita-se 

que ao contrário do IPI, imposto de caráter marcadamente extrafiscal, o ICMS não possui aptidão extrafiscal 

em função de seu caráter nacional e da neutralidade econômica a ser observada (...) A atuação do legislador 

na proposição legislativa deve observar a neutralidade tributária, isto é, que se evite ‘que a tributação, 

enquanto modalidade de intervenção econômica do Estado cause desequilíbrios concorrenciais’. 

Porventura a fixação de diferentes alíquotas implique quebra de neutralidade, o legislador estará impedido, 

assim, de aplicar seletividade ao ICMS, aí reside o porquê de a nossa Constituição ter utilizado o termo 

‘poderá’”. BUISSA, Leonardo; BEVILACQUA, Lucas. Seletividade, justiça fiscal e neutralidade 

concorrencial: o ICMS sobre energia elétrica nos tribunais superiores. Revista Interesse Público, ano 19, n. 

104, jul/ago 2017. p. 128-129. 
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tributação seletiva, em observância à essencialidade das mercadorias e serviços tributados, 

que se dimensionará a igualdade na carga tributária dos tributos sobre o consumo”430. 

A essencialidade do produto431 é um dos fatores extrafiscais que permite 

discriminação da incidência tributária não baseada exclusivamente na capacidade 

contributiva, como recorda Schoueri432. O Autor observa, ademais, que a gradação de 

alíquotas consoante a essencialidade deve seguir orientações de justiça distributiva433. 

Tal regra teria por efeito abrandar o caráter regressivo do tributo434. Afinal, ter-se-ia 

uma forma, embora marginal e insuficiente, de tributar mais pesadamente as camadas mais 

                                                 

430 GUIMARÃES, Bruno A. François. A seletividade do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica e sua 

repetição de indébito. Revista Direito Tributário Atual, n. 37, 2017. p. 13-14. 

431 Sobre o tema, é paradigmático o estudo de Henry Tilbery, apresentando a evolução do conceito de 

“essencial”, bem como sua aplicação no direito comparado, além de perscrutar outros aspectos da 

seletividade no Direito Tributário brasileiro: TILBERY, Henry. O conceito de “essencialidade” como 

critério de tributação. Revista Direito Tributário Atual, v.  10, 1990. p. 2971 e ss. Também averiguando o 

tema: FARIAS, Luiz Roberto Barros. A tributação seletiva no IPI e no ICMS: indeterminação e controle 

do conceito de essencialidade. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Alagoas. Maceió, 2017. 

432 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 

2005. p. 291. No mesmo sentido: COSTA, Alcides Jorge. Capacidade contributiva. Revista de Direito 

Tributário n. 55, janeiro-março 1991. p. 301 (“A seletividade de ambos [IPI e ICMS], que permite adequá-

los melhor contra seus efeitos regressivos, não equivale a graduação nem à personalização”). A ideia é 

polêmica, existindo opiniões em sentido inverso, segundo o qual a seletividade não é estranha ou oposta à 

capacidade contributiva, mas sim uma forma de sua efetivação. Nesse sentido, indicando a seletividade 

como integrante do “aspecto distributivo” da capacidade contributiva: DOMINGUES, José Marcos. 

Tributação, orçamento e políticas públicas. Revista Tributária e de Finanças Públicas, col. 99, jul/2011. 

Não nos ocuparemos, contudo, desta distinção. Revisão bibliográfica pode ser encontrada em: VALLE, 

Maurício Dalri Timm do. O princípio da seletividade do IPI. Cadernos da Escola de Direito da 

UNIBRASIL, v.  1, n. 17, 2012. Disponível em: 

http://revistas.unibrasil.com.br/cadernosdireito/index.php/direito/article/view/821. Acesso em 

02.fev.2018. 

433 Ibidem, p. 300-301. 

434 “Diante da ampla predominância da tributação indireta no País e considerando que este quadro permanecerá 

inalterado por um bom tempo, tributar o consumo de forma mais seletiva pode ter o efeito mais importante 

para melhorar a equidade fiscal”. AFONSO, José Roberto R. IRPF e desigualdade em debate no Brasil: o 

já revelado e o por revelar. FGV IBRE, Texto para Discussão n. 42, ago./2014. p. 42. 

http://revistas.unibrasil.com.br/cadernosdireito/index.php/direito/article/view/821
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ricas da população, que são aquelas que consomem itens menos básicos435-436. Como expõe 

Alcides Jorge Costa, “na prática, quem tem riqueza abaixo de um mínimo acaba por pagar 

impostos embutidos no preço das mercadorias. É por isto que se clama pela não tributação 

de artigos de primeira necessidade, a fim de reduzir o ônus que atinge pessoas de baixa 

renda”437. E sintetizam Buissa e Bevilacqua: a seletividade, “princípio específico da 

tributação sobre o consumo, visa primordialmente contrapor a regressividade existente em 

tal forma de tributação (...) O critério para se alcançar a justiça fiscal, minimizando os efeitos 

da regressividade antes apontada, é o da essencialidade”438. 

Mas, na prática, o efeito parece ser inverso: desatendendo à seletividade, os Estados 

têm concentrado sua arrecadação em itens como energia elétrica, telecomunicações e 

combustíveis, de fácil e volumosa receita, estipulando altas alíquotas, embora certamente 

não sejam itens supérfluos ou luxuosos439. 

                                                 

435 Ver: TILBERY, Henry. O conceito de “essencialidade” como critério de tributação. Revista Direito 

Tributário Atual, v. 10, 1990. p. 2994-2996; MOREIRA, André Mendes; SENA, Roberto Miglio. 

(In)Justiça na tributação do consumo: o que a OCDE tem a os dizer. Revista de Finanças Públicas, 

Tributação e Desenvolvimento, v.4, n.4, 2016; PISCITELLI, Tathiane. A progressividade de alíquotas 

como realização da justiça fiscal: distributivismo e capacidade contributiva. Disponível em: 

<http://www.ibet.com.br/a-progressividade-de-aliquotas-como-realizacao-da-justica-fiscal-

distributivismo-e-capacidade-contributiva-por-tathiane-piscitelli/>. Acesso em 22 mar. 2018.; VIVEIROS 

DE CASTRO, João Pedro Almeida. Novos olhares sobre o princípio da capacidade contributiva. Revista 

Tributária e de Finanças Públicas, v.  112, Set/Out 2013; ANDRADE, Jucilaine A. Reforma tributária no 

Brasil e seus impactos na redução da desigualdade: uma análise das propostas de emenda à Constituição 

sob a perspectiva da justiça fiscal. Revista Eletrônica Gestão & Sociedade, v.9, n.22, jan./abril 2015. 

436  Há quem defenda o uso da seletividade também no IPVA, seja para beneficiar os veículos de trabalho e 

públicos em detrimento de veículos de luxo, seja para privilegiar combustíveis com menor impacto 

ambiental em detrimento dos pais poluentes. MOREIRA, Bernardo Motta. A seletividade e a 

progressividade das alíquotas do IPVA como realização da justiça fiscal. In: DERZI, Misabel Abreu 

Machado; MELO, João Paulo Fanucchi de Almeida (Coords.). Justiça Fiscal. Belo Horizonte: Del Rey, 

2016. 

437 COSTA, Alcides Jorge. Capacidade contributiva. Revista de Direito Tributário n. 55, janeiro-março 1991. 

p. 300.  

438 BUISSA, Leonardo; BEVILACQUA, Lucas. Seletividade, justiça fiscal e neutralidade concorrencial. p. 

124/126. 

439 Para uma visualização da alíquota sobre energia elétrica em vários Estados, ver: BUISSA, Leonardo; 

BEVILACQUA, Lucas. Seletividade, justiça fiscal e neutralidade concorrencial. Op. cit. p. 131 e ss. 

Reunindo as alíquotas, de todos os Estados brasileiros, incidentes sobre energia elétrica e serviços de 

telecomunicação, e comparando-as com as alíquotas básicas e as incidentes sobre produtos notoriamente 

supérfluos (como jóias e vídeo-games): CARBONAR, Alberto F. T. S.; AMPESSAN, Thomas. ICMS 

sobre fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicação. Disponível em: 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/icms-sobre-fornecimento-de-energia-eletrica-e-servicos-

de-telecomunicacao-01012018. Acesso em 03.fev.2018. A tendência de focar o potencial arrecadatório do 

ICMS nestes setores é colocado por Sérgio Prado como opção pragmática de concentrar a tributação nas 

chamadas “blueships”, tomando de empréstimo a nomenclatura comumente usada no mercado de ações 

http://www.ibet.com.br/a-progressividade-de-aliquotas-como-realizacao-da-justica-fiscal-distributivismo-e-capacidade-contributiva-por-tathiane-piscitelli/
http://www.ibet.com.br/a-progressividade-de-aliquotas-como-realizacao-da-justica-fiscal-distributivismo-e-capacidade-contributiva-por-tathiane-piscitelli/
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/icms-sobre-fornecimento-de-energia-eletrica-e-servicos-de-telecomunicacao-01012018
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/icms-sobre-fornecimento-de-energia-eletrica-e-servicos-de-telecomunicacao-01012018
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Ocorre, então, ainda maior concentração: os mais pobres pagam alíquotas mais altas 

por bens básicos; os mais ricos compartilham desta tributação concentrada, pagando a 

mesma alíquota, e frequentemente não sofrem incidência majorada sobre os itens de 

consumo elitista440. 

Há ainda itens da pauta de consumo que, por sua tributação mais pesada, apesar de 

sua configuração enquanto itens básicos, promovem desigualdades não apenas sociais, mas 

também de gênero. É o caso da tributação sobre absorventes, item de primeira necessidade 

às mulheres, mas tributado em alíquota acima de 25%, salvo nos Estados de Goiás, Santa 

Catarina e Maranhão441. Como deixa claro o gráfico: 

 

                                                 

para se referir às empresas melhor estabelecidas (PRADO, Sergio. A questão fiscal na federação brasileira: 

diagnóstico e alternativas. Brasília: CEPAL, mar 2007.). 

440 Anedoticamente, vale observar: “O grosso do imposto é ICMS. Estadual. Os estados cobram impostos ali 

no teto das empresas de telecomunicações por um único motivo. É fácil. Todo mundo usa celular, TV a 

cabo, as contas são altas, trata-se de concessionárias públicas. Mete um imposto caro, o cofre enche fácil. 

Corte o imposto em telecomunicações e os estados, já falidos, não fecham as contas de jeito nenhum (...) 

Cobrar caro do celular não é estratégico. É só fácil. Porque o imposto é caro, quem fica sem internet, hoje, 

é o pobre. Resultado a longo prazo: um país menos conectado, porque conectar equipamento demais é caro. 

Por isso, um país sem infraestrutura inteligente. Sem população capacitada a trabalhar na indústria 4.0”. 

DORIA, Pedro. 5G, ICMS e Pnad. O Globo – Coluna Vida Digital. 23 fev. 2018. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/economia/5g-icms-pnad-22424398>. Acesso em: 07 maio. 2018 

441 ALMEIDA, Rodolfo; MARIANI, Daniel; OSTETTI, Vitória. O imposto sobre absorventes no Brasil e no 

mundo. Nexo Jornal, 05 dez. 2016. Disponível em: 

<https://www.nexojornal.com.br/grafico/2016/12/05/O-imposto-sobre-absorventes-no-Brasil-e-no-

mundo>. Acesso em: 07 maio. 2018. 

https://oglobo.globo.com/economia/5g-icms-pnad-22424398
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2016/12/05/O-imposto-sobre-absorventes-no-Brasil-e-no-mundo
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2016/12/05/O-imposto-sobre-absorventes-no-Brasil-e-no-mundo
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Fonte: ALMEIDA, Rodolfo; MARIANI, Daniel; OSTETTI, Vitória. O imposto sobre absorventes no Brasil e 

no mundo. Nexo Jornal, 05 dez.2016. 

 

Assim, vislumbra-se clara desigualdade de gênero quando, como neste caso, são 

sobreonerados os itens de consumo direcionados apenas a mulheres. 

Nos últimos anos, houve movimento judicial de questionamento dessas alíquotas 

majoradas, indicando sua inconstitucionalidade. Embora alguns Tribunais tenham provido 

tais demandas (ênfase no TJRJ), o STJ fixou posição de inviabilidade do pedido individual, 

por razões processuais (estar-se-ia litigando contra “lei em tese”)442 ou porque a contenda 

                                                 

442 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ALÍQUOTA DE 25%. ENERGIA 

ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DECRETO ESTADUAL N. 27.427/00. 

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADMISSIBILIDADE. 

SÚMULA 266/STF. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra o Secretário Estadual da Fazenda do 

Rio de Janeiro, visando a declaração de inconstitucionalidade dos incisos VI, n. 2 e VIII, n. 7, do art. 14, 

do Decreto n. 27.427/00, ao fundamento de que a alíquota de 25% do ICMS incidente nas operações 

relativas à aquisição de energia elétrica e serviços de telecomunicações fere os princípios da seletividade e 

essencialidade. 2. Nas razões do apelo especial, a Fazenda Estadual alega inviabilidade de impetração de 

mandamus contra lei em tese; ilegitimidade passiva e ativa das partes e violação dos arts. 535, 480 e 481 
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do CPC. 3. No pertinente a impetração de ação mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta 

Corte Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a inconstitucionalidade 

da norma como fundamento para o pedido, não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, 

ela própria, pedido autônomo, tal como aqui formulado na inicial. Precedentes: RMS 21.271/PA, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 11/9/2006; RMS 32.022/RJ, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 20.ago.2010; AgRg no REsp 855.223/RJ, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, Primeira Turma, DJe 04.mai.2010; RMS 24.719/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira 

Turma, DJe de 6/8/2009. 4. Assim, à míngua de pedido expresso a respeito da declaração de 

inconstitucionalidade do ato apontado como coator, deve prevalecer o entendimento de que o presente 

mandado de segurança voltando-se contra lei em tese, o que é obstado pelo entendimento da Súmula n. 266 

do STF. Prejudicadas as demais questões suscitadas. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de 

controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial 

provido. (REsp 1119872/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

13.out.2010, DJe 20.out.2010) 
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seria de nível constitucional443 ou porque dependeria de reexame fático-probatório444 ou 

ainda porque o pleito violaria o art. 166 do CTN445. O STF reconheceu a repercussão geral  

                                                 

443 RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA 

DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. 

SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. 

IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

AUSÊNCIA DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. ICMS SOBRE 

OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA E SOBRE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES. PRINCÍPIO 

DA SELETIVIDADE. MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

EXAME PELO STJ. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao 

art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se 

fez omisso, contraditório ou obscuro. Deficiência de fundamentação recursal capaz de atrair a Súmula 

284/STF. 2. Não é possível considerar as razões trazidas somente no agravo interno para fins de suplantar 

a deficiência de fundamentação recursal do recurso especial, visto que os recursos devem estar perfeitos, 

completos e acabados no momento de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, 

da Complementaridade e da Preclusão. 3. Verifica-se que o Tribunal de origem, efetivamente, não emitiu 

juízo sobre o artigo 1º da Lei n. 1.533/51, não obstante tenha sido compelido por meio dos competentes 

embargos de declaração. 4. A fundamentação deficiente do apelo, no tocante à negativa de prestação 

jurisdicional declaratória, não permite, por consequência e per saltum, ingressar no exame da alegada 

afronta à matéria normativa de fundo, porquanto remanesce ausente o indispensável prequestionamento. 5. 

O Tribunal de origem analisou a questão referente à alíquota do ICMS com base no princípio da 

seletividade. Assim, evidenciado que a matéria em debate tem contorno eminentemente constitucional, não 

é possível a análise da questão por esta Corte Superior, sob pena de usurpação da competência do STF. 6. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1196667/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO 

KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19.abr.2016, DJe 26.abr.2016) 

444 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES. 

IMPUGNAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL, EM FACE DO 

PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou 

contradição, não fica caraterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A orientação das Turmas que integram a 

Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que a verificação da seletividade, conforme a essencialidade 

do bem, depende de ampla e criteriosa análise das alíquotas do ICMS incidentes sobre as outras espécies 

de mercadorias, sendo que tal verificação depende, necessariamente, de dilação probatória, o que é 

incompatível com a via do mandamus. Nesse sentido: RMS 28.227/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe de 20.4.2009; RMS 29.428/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 

31.5.2011; AgRg no RMS 34.007/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 5.9.2012. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 320.070/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06.ago.2013, DJe 13.ago.2013) 

445 TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA 

ELÉTRICA. ALÍQUOTA. DIMINUIÇÃO. ESSENCIALIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 

SELETIVIDADE. CONSUMIDOR FINAL. CONTRIBUINTE DE FATO. ILEGITIMIDADE ATIVA 

AD CAUSAM. 1. As Turmas que compõem a Primeira Seção consolidaram entendimento de que, nas 

operações referentes ao fornecimento de energia elétrica, o consumidor final não pode ser considerado 

como contribuinte de direito, tendo em vista o disposto no artigo 4º, caput, da LC 87/1996, segundo o qual 

são contribuintes, nas operações internas com energia elétrica, aqueles que a fornecem. Precedentes (REsp 

1191860/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.abr.2011 e RMS 25.558/PB, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22.mar.2011). 2. Assim, considerando ainda a orientação 

fixada por ocasião do julgamento do REsp n. 903.394/AL sob o rito do art. 543-C do CPC (apenas o 

contribuinte de direito tem legitimidade ativa ad causam para demandar judicialmente a restituição de 

indébito referente a tributos indiretos), o consumidor final do serviço de energia elétrica, na condição de 

contribuinte de fato, não possui legitimidade passiva ad causam para discutir a incidência do ICMS sobre 
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matéria (Tema nº 745)446, que aguarda julgamento; o PGR opinou pelo provimento parcial 

do Recurso, indicando a inconstitucionalidade do uso das alíquotas superiores para energia 

elétrica e telecomunicações, de forma que tal reconhecimento importaria em retorno à 

alíquota geral. 

 

 Substituição tributária. 

O regime da substituição tributária para frente, que vem predominando447-448, agrava 

o caráter concentrador do ICMS no Brasil. 

                                                 

operações referentes a tal serviço, nem tampouco para pleitear a sua restituição. Precedente: RMS 

32.425/ES, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/3/2011. 3. Recurso 

ordinário não provido. (RMS 33.355/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 14.jun.2011, DJe 17.jun.2011) 

446 IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO – SELETIVIDADE – ALÍQUOTA VARIÁVEL – ARTIGOS 

150, INCISO II, E 155, § 2º, INCISO III, DA CARTA FEDERAL – ALCANCE – RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a 

controvérsia relativa à constitucionalidade de norma estadual mediante a qual foi prevista a alíquota de 

25% alusiva ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços incidente no fornecimento de energia 

elétrica e nos serviços de telecomunicação, em patamar superior ao estabelecido para as operações em geral 

– 17%. (RE 714139 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 12.jun.2014, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014 ) 

447 Como coloca Sérgio Prado: “predomina, hoje, a tributação dos serviços acrescentados em 1988, enquanto 

o restante da base só é adequadamente explorada onde é possível praticar a substituição tributária”. 

PRADO, Sergio. A questão fiscal na federação brasileira: diagnóstico e alternativas. Brasília: CEPAL, 

mar 2007. p. 63. Nesse sentido também: LUKIC, Melina de Souza Rocha. ICMS: entraves jurídicos e 

econômicos e propostas de melhoria. In: SACHSIDA, Adolfo (Org.). Tributação no Brasil: estudos, ideias 

e propostas: ICMS, seguridade social, carga tributária, impactos econômicos. Brasília: IPEA, 2017. p. 53 

e ss. 

448 Sobre a evolução do uso da substituição tributária pelos Estados brasileiros, dois estudos recentes vêm se 

destacando na demonstração empírica: o primeiro é de Ângelo de Angelis, que aponta esta exploração do 

regime mais veemente a partir de 2008 (indica uma “profusão descoordenada de leis e decretos estaduais 

autônomos para a inclusão de um número crescente de produtos na substituição tributária para frente e 

poucos acordos entre os Estados”, de forma que, por exemplo, o Estado de São Paulo passou de 105 

produtos sujeitos ao regime em 2008 para 281 em 2009; MG, de 98 a 337), além de indicar que as 

características da mercadoria, inicialmente buscadas na decisão sobre inclui-la ou não no regime de 

substituição, foram posteriormente desprezadas em prol de critérios apenas arrecadatórios - ANGELIS, 

Ângelo de. A substituição tributária no ICMS – problemas e possíveis soluções. Primeiro prêmio no 

concurso de monografias da Federação Nacional dos Fiscos Estaduais. 2012. Disponível em: 

http://www.joserobertoafonso.com.br/attachment/20410. Acesso em 04.fev.2018. O segundo é estudo 

elaborado em conjunto pela Confederação Nacional da Indústria e pela consultoria 

PricewaterhouseCoopers, indicando concretamente dados sobre o maior uso do regime de substituiçãoe 

buscando identificar as deformações que o seu uso intenso promove, apresentando ao final proposições – 

CNI; PWC. A substituição tributária do ICMS no Brasil. 2011 Disponível em: 

http://admin.cni.org.br/portal/data/pages/FF808081314EB36201314F2229716E7F.htm. Acesso em 

04.fev.2018. 

http://www.joserobertoafonso.com.br/attachment/20410
http://admin.cni.org.br/portal/data/pages/FF808081314EB36201314F2229716E7F.htm
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Conforme nos ensina Alcides Jorge Costa, este modelo implica necessariamente em 

estabelecer uma ficção quanto ao valor da operação de venda do produto, pelo substituído, 

ao consumidor final (seja essa ficção operada por meio de tabelas de valores ou por meio de 

margens de agregação). Daí que desconsidera as relevantes diferenças de preços das 

mercadorias, tributando casos realmente díspares como se fossem idênticos449. 

O exemplo mais comum é o do refrigerante, vendido pelo substituto ao substituído, 

e deste ao consumidor final. É legítimo supor que se o substituído for um bar da periferia, 

seu preço será deveras inferior do que seria caso fosse ele um restaurante de luxo. Nada 

obstante, ambas as operações serão tributadas igualmente, já que o valor do imposto a pagar 

é definido pela referida regra de ficção. Ao fim e ao cabo, então, os consumidores do bar da 

periferia (menos ricos) pagarão o mesmo ICMS, embutido no valor da compra, do que 

pagarão os clientes do restaurante de luxo (mais favorecidos); os valores de tributo serão 

iguais em absoluto mas diferentes em proporção ao real valor do produto comprado. E o bar 

da esquina terá ainda mais dificuldades de competir com o restaurante (maculando a livre 

concorrência), eis que, mesmo que reduza sua margem, a tributação do produto reduz a 

diferença de preços. 

Ou, como coloca Ângelo de Angelis, dividindo os varejistas em três categorias 

(grande varejo, pequeno varejo e varejo de luxo) 450: 

                                                 

449 COSTA, Alcides Jorge. Substituição Tributária. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). Grandes questões 

atuais de direito tributário. 18º v.  São Paulo: Dialética, 2014. p. 24-26. 

450 ANGELIS, Ângelo de. A substituição tributária no ICMS – problemas e possíveis soluções. e possíveis 

soluções. Primeiro prêmio no concurso de monografias da Federação Nacional dos Fiscos Estaduais. 2012. 

Disponível em: http://www.joserobertoafonso.com.br/attachment/20410. Acesso em 04.fev.2018, p. 62-63. 

Valente lista os efeitos do regime de substituição da seguinte forma: “a) Oneram mais as mercadorias que 

as classes mais pobres consomem, e menos as que a elite consome. b) Oneram mais os varejistas das 

periferias, das regiões mais pobres, que em geral operam com margens menores, e menos os de áreas mais 

nobres, de centros comerciais que atendem a elite e que em geral praticam margens bem mais elevadas. c) 

Retiram vantagens tributárias concedidas aos varejistas do Simples Nacional, cujos faturamentos a 

legislação federal desonera por meio de alíquotas inferiores, porém às vendas para esses estabelecimentos 

também se aplica a Substituição Tributária, de modo que parte do benefício se esvai, eis que a ST leva em 

conta as alíquotas normais do ICMS. Vale dizer, o governo federal dá e o estadual tira. d) Estimulam a 

concentração comercial, o crescimento dos oligopólios, das grandes redes, mitigando assim a concorrência. 

e) Fomentam a inflação dos produtos mais populares. f) Agravam o problema da distribuição de renda. g) 

Elevam o custo da gestão tributária das empresas, dos varejistas e seus fornecedores, inclusive de outros 

Estados, que certamente repassam esses custos para os preços. h) Elevam o custo administrativo das 

entidades empresariais, que têm de produzir periódicas pesquisas de preços, e o do próprio governo”. 

VALENTE, Antônio Sérgio. Robin Hood às avessas: a substituição tributária paulista. Cartas do Fiscal – 

http://www.joserobertoafonso.com.br/attachment/20410
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As margens de valor agregado utilizadas na valoração das bases de cálculo da 

retenção do imposto devido por ST é a mesma para essas três categorias de varejo. 

Ela é pasteurizada.  

Os estabelecimentos do grande varejo normalmente vendem suas mercadorias por 

preços e margens inferiores aos utilizados na valoração das bases de cálculo da 

ST, repassando para seus clientes, portanto, imposto maior do que o devido se não 

houvesse ST. Isto é, os clientes do grande varejo são sobretaxados, uma vez que o 

imposto ST presente na transação fora calculado sobre margens e preços 

superiores aos efetivamente praticados. O mesmo acontece com os clientes do 

pequeno varejo. Como o Supremo Tribunal Federal ainda não julgou a 

constitucionalidade do ressarcimento nessas hipóteses, o ônus da sobretaxação 

fica para os agentes finais dos segmentos varejistas, os consumidores. 

Quanto ao varejo de luxo, ocorre o inverso. Suas margens e preços são maiores do 

que as utilizadas na ST, portanto, seus clientes, mais ricos, arcam com menor carga 

tributária (...) 

Em outras palavras, os grandes ganhos de arrecadação proporcionados pela nova 

ST não advém, em sua maior parte, do pretenso “combate à evasão” do imposto 

sonegado no varejo, mas da sobretaxação decorrente da ausência de ressarcimento 

sobre milhares de lojas e de milhões de consumidores de classe média e das classes 

“C” e “D” que hoje realizam a maior parte de suas compras no grande varejo. 

Assim, a nova ST assume configurações de imposto confiscatório, sobretaxando 

lojas e consumidores de classe média para baixo e, ao mesmo tempo, favorecendo 

os consumidores das classes mais abastadas. 

Então, quando o regime de substituição tributária deriva do critério normal de 

apuração do ICMS, seu efeito regressivo torna-se ainda mais latente. Ocorre o que os 

tributaristas chamam de “perda de justiça individual”451, o que, contudo, quer-se nesta 

oportunidade observar da perspectiva sistêmica, estrutural e coletiva – o que o Direito 

Tributário, em nossa percepção, tem deixado de fazer. 

 

 Incentivos fiscais: o CONFAZ e seu quórum. 

Dentre os tributaristas (e aqui já cabe uma crítica: o tema está muito mais relacionado 

ao Direito Financeiro, eis que não trata propriamente de relação Fisco-Contribuinte, mas tem 

principalmente estudado por estudiosos que têm por objeto de análise o fenômeno 

                                                 

Série Justiça Tributária, Número 1, out./2011. Disponível em: 

https://proafr.files.wordpress.com/2011.out.cartasdofiscalrobinhood5.pdf. Acesso em 04.fev.2018.  

451 “A operação com substituição proporciona, de um lado, um ganho em praticabilidade, na medida em que 

torna mais econômica e ágil a fiscalização; de outro, porém, provoca uma perda em justiça individual, já 

que a obrigação tributária não mais é dimensionada pela operação real, mas pela operação presumida, 

podendo, com isso, dar ensejo, em alguns casos, a uma discrepância entre o presumido e o efetivamente 

ocorrido.” (ÁVILA, Humberto. ICMS: Substituição tributária no Estado de São Paulo; base de cálculo; 

pauta fiscal; competência legislativa estadual para devolver a diferença constante entre o preço usualmente 

praticado e o preço constante na pauta; exame de constitucionalidade. Revista Dialética de Direito 

Tributário n. 124, de jan./2006. São Paulo. p. 97). 

https://proafr.files.wordpress.com/2011/10/cartasdofiscalrobinhood5.pdf
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tributário), tem sido frequente o debate acerca da adequação452 ou constitucionalidade453 do 

art. 2º, §2º, da Lei Complementar nº 24/1975. A norma exige que, para instituição de 

quaisquer incentivos fiscais no âmbito do ICMS, haja prévia aprovação do CONFAZ, sendo 

esta aprovação válida apenas se todos os Estados participantes, de forma unânime, assim o 

aceitarem454. 

                                                 

452 Por exemplo, afirmando ser adequada a regra de unanimidade: JOBIM, Nelson; et al. Relatório Parcial: 

Comissão Especial Externa do Senado Federal criada pelo RQS n. 25, de 2012. Op. cit. Destaca-se o artigo 

de opinião de Derzi e Magalhães, que aprofunda busca teórica por fundamentos para afirmar que, dadas as 

características do CONFAZ, a regra de unanimidade seria mais adequada. Colocam: “A introdução de 

decisões majoritárias no CONFAZ não só dividiria a federação brasileira em uma maioria e uma minoria 

(consoante o princípio kelseniano), mas em grupos de beneficiados e de prejudicados. No momento 

constitucional, cada estado-membro não sabe qual posição ocupará no futuro (se será rico ou pobre, 

desenvolvido ou não), não sendo razoável pensar que aceitariam a regra da maioria para a desoneração do 

ICMS, pois isso poderia lhes trazer sérios prejuízos em termos de autonomia financeira. Desviar da 

unanimidade só se justificaria em duas hipóteses: 1) quando os custos de tomada de decisão são tão 

elevados, a ponto de superar os custos externos, o que não é o caso das desonerações do ICMS, em que os 

custos externos sobrepujam, em muito, os custos de tomada de decisão (DERZI, 2011, p. 50). ou 2) quando 

a decisão não tem condições de trazer graves prejuízos a alguns estados federados, o que é evidente em 

relação à guerra fiscal” – DERZI, Misabel Abreu Machado; MAGALHÃES, Tarcísio Diniz. Levando a 

democracia a sério: uma abordagem da regra decisória ideal para o CONFAZ. Revista jurídica da 

Presidência, v.  19, n. 117. Brasília, fev/maio 2017. p. 89. Cabe pontuar que os Autores, no trecho acima, 

se utilizam da ideia rawlsiana do véu da ignorância, para estabelecer que os Estados não sabem se serão 

ricos ou pobres; contudo, observada concretamente a existência das desigualdades regionais, bem 

estabelecidas regionalmente, os vencedores e perdedores podem ser entrevistos.  

453 Por exemplo, indicando a inconstitucionalidade, ver: SCAFF, Fernando Facury. Guerra fiscal e súmula 

vinculante: entre o formalismo e o realismo. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Org.). Grandes questões 

atuais do direito tributário. v.  18. São Paulo: Dialética, 2014. Manifestamo-nos sobre o tema, embora 

brevemente e em coautoria em: SILVEIRA, Alexandre Coutinho da; SCAFF, Fernando Facury. Incentivos 

fiscais na federação brasileira. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Regime jurídico dos incentivos 

fiscais. São Paulo: Malheiros Editores; ICET – Instituto Cearense de Estudos Tributários, 2015. Por sua 

vez, Ives Gandra da Silva Martins é notório defensor da regra de unanimidade, afirmando não apenas sua 

adequação, mas que o texto constitucional exige este quórum (considera que é “princípio fundamental, 

porque destinado a evitar a descompetitividade interestadual e a preservar a Federação”), desde a análise 

positiva (seria este o comando decorrente da colocação “Estados e Distrito Federal” do art. 155, §4º, IV, da 

CF/88, decorrendo ainda do art. 146-A), passando pela análise estrutural do imposto (é um “requisito 

essencial”, sob pena de “provocar descompetitividade”) e observando, ademais, que “qualquer política para 

reequilibrar desequilíbrios regionais, em matéria tributária, só pode ser de responsabilidade da União” (de 

acordo com leitura do art. 151, I, da CF), “sendo ESTA A ÚNICA HIPÓTESE DE 

DESCOMPETITIVIDADE TRIBUTÁRIA admitida pela Lei Suprema” (a caixa alta está no original), 

finalmente indicando que é cláusula pétrea do sistema constitucional brasileiro (sob pena de modificar e 

desfigurar sensivelmente o sistema federativo, “restando a tríplice autonomia [política, administrativa e 

financeira] seriamente maculada”) – MARTINS, Ives Gandra da Silva. A guerra fiscal na visão de Alcides 

Jorge Costa e na minha. In: PRETO, Raquel Elita Alves (Coord.). Tributação brasileira em evolução: 

estudos em homenagem ao Professor Alcides Jorge Costa. São Paulo: Editora IASP, 2015. Revisão da 

doutrina a respeito de cada posição pode ser encontrada em: SZELBRACIKOWSKI, Daniel Corrêa. Guerra 

fiscal de ICMS no Brasil: exame sobre a unanimidade exigida para a concessão de incentivos fiscais no 

Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Dissertação (Mestrado). Instituto Brasiliense de 

Direito Público. Brasília, 2016. 

454 Tratando da contexto histórico do tema, ver: ANGELIS, Ângelo de. O imposto sobre o valor agregado e o 

ICMS no estado de São Paulo – 1988 a 2013 – 25 anos. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de 
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Nesta oportunidade, não se quer debater sua adequação ou constitucionalidade. 

Seguindo o plano destas linhas, quer-se, neste momento, tão somente suscitar que o tema – 

o quórum de unanimidade – é relevante do ponto de vista da busca por redução de 

desigualdades no Brasil. 

A ideia é simples: a tributação representa um dos custos fundamentais de qualquer 

empreendimento. Considerada a heterogeneidade de condições estruturais entre os Estados 

brasileiros (onde uns apresentam vantagens de mão-de-obra, transportes, logística, entre 

outros fatores, em relação aos outros), a redução de tributação é um dos fatores 

preponderantes na atração de investimentos pelos Estados menos afortunados. Assim é que 

Szelbracikowski analisa os dados disponíveis para afirmar que “há indicadores de que esses 

incentivos têm o condão de contribuir para a formação do PIB Nacional e, especialmente, 

do PIB Estadual, acelerando a arrecadação futura de impostos decorrentes dos 

empreendimentos instalados e possibilitando uma desconcentração industrial necessária à 

redução das desigualdades regionais”455. 

Sendo assim, ao constranger em excesso456 o uso destas reduções, especialmente 

permitindo que os Estados mais ricos (ou um só deles) decidam unilateralmente pelo veto, a 

regra de unanimidade claramente atua no sentido de manutenção do status quo, mantendo 

                                                 

Campinas. Campinas, 2016. p. 83 e ss. Coloca, por exemplo, que “Esta característica da integração das 

cadeias produtivas em escala nacional e da transmissão de créditos de um Estado para outro, portanto, é 

que explica a necessidade de todos os entes federados concordarem em aprovar incentivos unilaterais de 

um Estado, pois, ao fazê-lo, estarão concordando também em abrir mão de parte de suas próprias receitas 

em benefício do equilíbrio federativo”. 

455 SZELBRACIKOWSKI, Daniel Corrêa. Guerra fiscal de ICMS no Brasil: exame sobre a unanimidade 

exigida para a concessão de incentivos fiscais no Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). 

Dissertação (Mestrado). Instituto Brasiliense de Direito Público. Brasília, 2016. p. 86. 

456 É a ideia por detrás da regra de unanimidade, consoante colocado por Pereira, em análise da teoria de 

Wicksell: “Se a proposta em debate leva a uma melhoria na situação de todos, uma regra de escolha 

colectiva que surge com natural atracção é a da unanimidade, visto que deve existir consenso em relação à 

aprovação de propostas em que todos fiquem melhor. O problema é que, sob a regra da unanimidade, cada 

indivíduo tem poder de veto. A razão por que um indivíduo poderia usar, ou ameaçar usar, o seu direito de 

veto (sob a regra da unanimidade), mesmo ao votar uma proposta X que melhora a sua situação, é pensar 

que, ao derrotar a proposta X, haja uma reformulação da proposta (X') que ainda o beneficie mais. O 

problema de se gerarem consensos é que, em geral, não há apenas uma proposta, mas várias que melhoram 

a situação de todos, e que há sempre indivíduos que saem relativamente mais beneficiados com a aprovação 

de uma proposta (X') e menos com a aprovação de outra (X). Wicksell apercebeu-se de que os custos de 

tomada de decisão (em tempo nomeadamente) para se chegar à unanimidade seriam proibitivos, pelo que 

defendeu que a regra de tomada de decisão parlamentar para problemas de soma positiva fosse uma maioria 

bastante qualificada” – PEREIRA, Paulo Trigo. A teoria da escolha pública (public choice): uma 

abordagem neoliberal? Análise Social, v. 32, n. 141, 1997 (2º). p. 422-423. 
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as desigualdades existentes, senão ativamente majorando-as. É nesse rumo que segue a lição 

de Ferraz Junior, afirmando que a regra em comento promove o desequilíbrio da relação 

econômica entre Estados ao engessar as desigualdades e “emperrar as mudanças”, porque 

“acaba-se por desprezar o princípio da diferença e o dever de compreender as razões dos 

outros que informam a Federação solidária”457. 

Como colocam Becho e Araújo, esta regra de deliberação “teve o efeito de manter a 

concentração de riqueza nos Estados mais desenvolvidos da federação, já que os Estados 

menos desenvolvidos, com mercados consumidores menos potentes, não podem reduzir a 

sua carga tributária para a atração do capital privado. Estados como São Paulo não querem 

se ver obrigados a reduzir alíquotas do ICMS para competirem com o custo tributário de 

outros Estados que o façam”458. A norma limita a capacidade dos Estados menos 

desenvolvidos de atrair investimentos. Nada obstante, o dispositivo pode também ser 

defendido como norma de defesa da unidade política nacional, como meio de evitar condutas 

concorrenciais agressivas e deletérias no âmbito do ICMS, e ainda como medida necessária 

dado o caráter nacional do imposto, em que as reduções concedidas por uns Estados 

repercutem negativamente em outros. 

Nas palavras de Hugo de Brito Machado, a regra “tornou praticamente impossível 

qualquer convênio contrário ao interesse dos Estados ricos”459. Observado que tal regra data 

de janeiro/1975, em pleno regime ditatorial militar, não são surpreendentes as opiniões de 

                                                 

457 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Unanimidade ou maioria nas deliberações do CONFAZ – 

considerações sobre tema a partir do princípio federativo. Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT, 

ano 10, n. 59, set/out 2012. Disponível em: 

http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=81870. Acesso em: 05.fev.2018. A posição de 

Derzi e Magalhães, supra referida, afirmando a adequação da regra de unanimidade, não descura da 

observação de que esta prejudica ou pode prejudicar a redução de desigualdades; os autores expressamente 

apontam esta observação como necessária embora insuficiente, em sua linha argumentativa, para alterar a 

opinião central – v. DERZI, Misabel Abreu Machado; MAGALHÃES, Tarcísio Diniz. Levando a 

democracia a sério. p. 91 

458 BECHO, Renato Lopes; ARAÚJO, Guilherme Peloso. Segurança jurídica em matéria tributária. In: 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. (Coord.). Segurança jurídica em matéria tributária. Porto Alegre: 

Magister, 2016. p. 177. 

459 MACHADO, Hugo de Brito. Proibição da guerra fiscal e a redução das desigualdades regionais. In: 

ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). Grandes questões atuais de direito tributário. 15º volume. São 

Paulo: Dialética, 2011. p. 128-129. 
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se tratar de norma antidemocrática460-461 ou mesmo autocrática462. Ferraz Junior entende que 

a norma inviabiliza a concessão dos incentivos, imprimindo um “estado de anomia”463. 

Angelis comenta que justamente este “governo central forte” evitou maiores 

questionamentos à época, funcionando a estrutura do CONFAZ e a regra de unanimidade 

como fatores aglutinadores da federação464 - mas, no contexto pós-1988, a situação se 

alterou465. 

                                                 

460 Sobre o tema: SCAFF, Fernando Facury. A inconstitucional unanimidade do Confaz e o surpreendente 

Convênio 70. Consultor Jurídico, 12 de agosto de 2014. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2014-

ago-12/contas-vista-inconstitucional-unanimidade-confaz-convenio-70. Acesso em 04.fev.2018. Ainda: 

“A observância institucional dos procedimentos democráticos não se coaduna com a unanimidade dos atos 

decisórios”. TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional financeiro: teoria da Constituição 

Financeira. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 305. 

461 Relevante lembrar a lição de Rawls sobre a escolha dos princípios da justiça a serem escolhidos na posição 

original, sob o véu da ignorância: “se, na escolha dos princípios, exigíssemos a unanimidade mesmo quando 

há um pleno conhecimento das informações, apenas alguns casos muito óbvios poderiam ser decididos. 

Nesse caso, uma concepção da justiça baseada na unanimidade seria de fato frágil e irrelevante”. RAWLS, 

John. Uma teoria da justiça. Tradução de Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 

1997. p. 152. 

462 “A unanimidade em um fórum dito ‘federativo’ só é plausível em um regime político em que a União 

pudesse impor seus interesses, compelindo os Estados a aceitá-los, como era o regime militar”. 

BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003. 

p. 188. Szelbracikowski, partindo da busca de uma “identidade constitucional” a respeito da estrutura do 

ICMS, chega a conclusão semelhante: “A unanimidade corresponde ao quorum perfeito de deliberação sob 

uma identidade constitucional centralizadora, quiçá autoritária, no bojo da qual os convênios são 

impositivos, a carga tributária é uniforme, e o Governo Federal toma a frente nas questões relacionadas ao 

ICMS. Entretanto, no contexto de democracia e autonomia dos entes federativos, em que a carga tributária 

pode variar de acordo com a região, os limites mínimos e máximos são estabelecidos pela Constituição, e 

o convênio não é suficiente para a concessão do incentivo (dependendo sempre da aprovação de lei 

específica pelo Legislativo), a necessidade de deliberação conjunta não parece significar necessariamente 

o quorum unânime, mas sim a determinação, por lei complementar, de um quorum de deliberação conjunta 

que permita o diálogo e a atuação política de todos os entes federativos, de modo que incentivos 

manifestamente predatórios não sejam concedidos (...) Por isso, se “adaptar o critério à realidade”241 da 

identidade constitucional pós- 1988 significar modificar o quorum previsto na LC 24/1975, não há óbice 

para tanto, desde que tal modificação seja veiculada por lei complementar e reflita uma posição 

politicamente debatida por parte de uma maioria qualificada dos representantes do povo” – 

SZELBRACIKOWSKI, Daniel Corrêa. Guerra fiscal de ICMS no Brasil: exame sobre a unanimidade 

exigida para a concessão de incentivos fiscais no Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). 

Dissertação (Mestrado). Instituto Brasiliense de Direito Público. Brasília, 2016. p. 109-111. 

462 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Unanimidade ou maioria nas deliberações do CONFAZ – 

considerações sobre tema a partir do princípio federativo. Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT, 

ano 10, n. 59, set/out 2012. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=81870>. Acesso em: 05 fev. 2018. 

463 Ibidem. 

464 ANGELIS, Ângelo de. O imposto sobre o valor agregado e o ICMS no estado de São Paulo – 1988 a 2013 

– 25 anos. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2016.. p. 85. 

465 Ideia semelhante é apresentada por Abrucio, Franzese e Sano: veem na criação do CONFAZ a “lógica 

unionista-autoritária prevalecente na Ditadura Militar”, onde o governo federal controlava as reuniões; mas 

http://www.conjur.com.br/2014-ago-12/contas-vista-inconstitucional-unanimidade-confaz-convenio-70
http://www.conjur.com.br/2014-ago-12/contas-vista-inconstitucional-unanimidade-confaz-convenio-70


194 

 

 

Trata-se, é verdade, menos de uma questão jurídico-analítica do que uma questão 

deliberativa-política. Stepan466 o expressa nos seguintes termos: 

Certas questões constitucionais fundamentais e controversas tornam vantajosa a 

existência de acordos consensuais, quase unânimes. No entanto, uma ‘regra de 

unanimidade’, ou mesmo a rígida exigência de ‘supermaiorias’ em decisões 

governamentais de rotina, pode ser contraditória com os valores da eficácia e da 

igualdade. A exigência de ‘supermaiorias’ dificulta muito a aprovação de leis e 

confere às minorias grande poder de obstrução. De fato, em uma forma de 

federalismo extremamente demos constraining, legisladores que representam 

menos de 10% do eleitorado podem constituir um grupo com poder de obstrução 

[blocking win-set]. Nessas circunstâncias, ainda que favoráveis à lei por razões 

programáticas, esses legisladores podem ser estruturalmente seduzidos a tirar 

proveito de sua posição de bloco de obstrução para extrair vantagens ‘de 

monopólio’ [rent-seeking rewards]. É evidente que pequenos grupos de obstrução, 

constitucionalmente encravados em um sistema federativo democrático, também 

acarretam graves problemas para a eqüidade do princípio de ‘um cidadão, um 

voto. 

A lição é diretamente aplicável à situação federativa brasileira. A exigência de 

unanimidade prejudica a busca por igualdade, obstrui normas possivelmente tendentes à 

redução de desigualdades, dando aos Estados mais ricos incentivos para agir no fórum do 

CONFAZ como defensores de suas vantagens “monopolistas”. Vale ainda notar que Stepan, 

adiante no mesmo texto, sustenta que “do ponto de vista analítico, uma regra decisória que 

exige unanimidade é sem dúvida consistente com a soberania absoluta de cada um dos 

membros, porque nenhuma decisão que contrarie seus interesses pode ser tomada”467 – e isto 

demonstra que tal regra é nociva no contexto federativo, onde os entes subnacionais não são 

                                                 

apontam também que, com a redemocratização e o ganho de autonomia dos Estados, embora o CONFAZ 

tenha se enfraquecido enquanto órgão pacificador de interesses (que não pôde evitar a Guerra Fiscal, 

revelando-se “inócuo” para estes fins), tornou-se relevante ao assumir um “papel cooperativo”, 

“constituindo-se em uma arena de barganha, em que os estados se aliam para pressionar o governo federal”, 

funcionando também como “fórum de intercâmbio de experiências no âmbito da gestão tributária”, sendo 

“importante do ponto de vista do compartilhamento de inovações, pois não somente projetos de alguns 

estados foram adotados por outros, mas a articulação entre técnicos de diferentes regiões gerou novidades 

importantes, como é o caso da nota fiscal eletrônica”, enfim, exercendo papel de “coordenação interestadual 

no âmbito técnico” – ABRUCIO, Fernando Luiz; FRANZESE, Cibele; SANO, Hironobu. Trajetória 

recente da cooperação e coordenação no federalismo brasileiro: avanços e desafios. In: CARDOSO JR., 

José Celso; BERCOVICI, Gilberto. República, democracia e desenvolvimento: contribuições ao estado 

brasileiro contemporâneo. Brasília: IPEA, 2013. p. 148-150. 

466 STEPAN, Alfred. Para uma nova análise comparativa do federalismo e da democracia: federações que 

restringem ou ampliam o poder do Demos. Dados, Rio de Janeiro, v.  42, n. 2, 1999. Disponível 

em:<http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52581999000200001>. Acesso em: 05 fev. 2018. 

467 Idem. Para uma nova análise comparativa do federalismo e da democracia: federações que restringem ou 

ampliam o poder do Demos. Dados, Rio de Janeiro, v.  42, n. 2, 1999. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52581999000200001>. Acesso em: 05 fev. 2018. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52581999000200001
http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52581999000200001
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soberanos, embora autônomos; daí que, referindo uma vez mais Ferraz Junior, o bloqueio 

promovido por um dos Estados, gerando (ou mantendo) desigualdade, acaba por assumir 

caráter de “abuso de autonomia”468. 

Observe-se, por fim, que tramita perante o STF a ADPF nº 198, proposta pelo 

Governador do Distrito Federal contra o dispositivo que estipula a regra de unanimidade. A 

petição inicial, embora não fundamente expressa e diretamente seu pedido em contrariedade 

ao art. 3º, III, da CF/88, menciona o prejuízo ao combate das desigualdades em algumas 

passagens. O Parecer da Procuradoria Geral da República é pela improcedência do pedido, 

considerando tratar-se de norma constitucional, não violadora dos princípios democrático ou 

da proporcionalidade, sendo ademais um comando “adequado, necessário e razoável ao 

combate da guerra tributária”; o impacto do tema sobre o objetivo de redução de 

desigualdades não é objeto do Parecer469. A ADPF aguarda julgamento. 

 

2.1.6. Impostos sobre o patrimônio 

Já se tendo referido que a regressividade da carga tributária no Brasil se explica 

primordialmente pela maior relevância da tributação sobre o consumo, em detrimento da 

tributação sobre a renda, cabe incluir mais uma variável nesta equação: é a tributação sobre 

o patrimônio. 

A incidência sobre o patrimônio é tipicamente desconcentradora, atingindo riqueza 

já acumulada, e, assim, reduzindo desigualdades. E mais: especialmente quando se parte das 

noções trazidas por Piketty, tem-se outro enorme fator de promoção da tributação sobre o 

                                                 

468 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Unanimidade ou maioria nas deliberações do CONFAZ – 

considerações sobre tema a partir do princípio federativo. Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT, 

ano 10, n. 59, set/out 2012. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=81870>. Acesso em: 05 fev. 2018. 

469 O que mais se aproxima disto é a colocação: “o que busca com tal obrigação é garantir que todos os Estados, 

sejam mais ou menos desenvolvidos, tenham tratamento isonômico, assegurando-se que não sejam 

aprovados benefícios de interesse meramente regional, mas somente aqueles que reflitam o caráter nacional 

do ICMS”. Não se considera, contudo, tratar-se de vera consideração do objetivo de redução de 

desigualdades, seja por se tratar de mero obter dictum, seja por inexistir qualquer prosseguimento 

argumentativo, seja ainda por sequer considerar seriamente as razões relacionadas à desigualdade, máxime 

quando expõe a questão de maneira evidentemente surda à noção de que os desiguais devem ser tratados 

desigualmente. Em outras palavras: reputa-se que a colocação é tão somente retórica, insuscetível de 

consideração maior em termos argumentativos e/ou de formação de precedente. 
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patrimônio, qual seja contrabalançar (ou ao menos atenuar) os efeitos da regra geral segundo 

a qual as rendas do capital são superiores às rendas do trabalho. Como sustenta o próprio 

Piketty470, defendendo sua ideia de um tributo sobre o capital: 

O imposto sobre o capital fornece uma resposta mais pacífica e eficaz para esse 

eterno problema colocado pelo capital privado e por seu rendimento. O imposto 

progressivo sobre a riqueza individual é uma instituição que permite ao interesse 

comum retomar o controle do capitalismo ao se apoiar nas forças da propriedade 

privada e da concorrência. Cada categoria de capital é taxada da mesma maneira, 

sem discriminação a priori, partindo do princípio de que em geral os detentores 

de ativos estão em melhor posição do que o poder público para decidir sobre os 

investimentos a serem feitos. Caso seja necessário, o imposto pode ser mais 

progressivo para as maiores fortunas, mas isso pode ser feito no âmbito do Estado 

de direito, por meio de um debate democrático. Trata-se de uma resposta mais 

apropriada à desigualdade r > g e à desigualdade do rendimento em função do 

capital inicial. 

A relevância da incidência sobre a propriedade é reafirmada ainda por Renato 

Colistete, que alcança surpreendente conclusão em sua pesquisa a respeito das desigualdades 

educacionais no Brasil: segundo ele, pode-se encontrar relação de causa e efeito entre a baixa 

arrecadação de impostos sobre a propriedade no século XIX e a má formação da rede 

educacional. A ideia é de que as comunidades (o arranjo federativo da época punha a 

educação primária na competência provincial) não gozavam de força suficiente para fazer 

instalar sua burocracia educacional porque lhes faltava autonomia – de poder e dinheiro; de 

poder porque dependiam da administração provincial centralizada na capital; o dinheiro viria 

da exigência de tributos sobre a propriedade, mas isto esbarrava na grande influência dos 

poucos proprietários de terra do Brasil rural. Desta forma, a vocação local da educação 

                                                 

470 PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Intrínseca, 2014. p. 518. Nas palavras de Lodi Ribeiro: “Sua função, não seria redistributiva de 

prestações públicas para os mais pobres, como se viu, mas distributiva, de modo a regular o capitalismo 

limitando a extrema concentração de renda, a partir da estratégia de diminuir o retorno do capital privado 

para os níveis abaixo da taxa de crescimento, subvertendo a equação r > g, para fazer com que o crescimento 

da riqueza nacional supere a remuneração dos grandes capitais (r < g)”. LODI RIBEIRO, Ricardo. Piketty 

e a reforma tributária igualitária no Brasil. Revista de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento, 

v.  3, n. 3, 2015. Também buscando interpretar, refletir e trazer ao Brasil a opinião de Piketty: BUFFON, 

Marciano; ANSELMIN, Priscila. O imposto mundial sobre o capital: da sua relevância sócio-jurídica para 

a redução de desigualdade de renda e patrimônio, a partir de Piketty. Revista de Direito Internacional, 

Econômico e Tributário, v.  12, n. 1, Janeiro-Junho/2017. Ideia semelhante à de Piketty (tributação de 

cunho internacional incidente sobre a riqueza – “An international tax should be imposed on the world’s 

wealthiest individuals independent of their citizenship. For example a 1% tax on the 1210 billionaires of 

the world in US dollars would represent in 2011 $45bn”) consta de: WEIL, Patrick. An international tax 

on the wealthiest citizens of the world. Disponível em: <http://www.policy-

network.net/pno_detail.aspx?ID=4006>. Acesso em: 13 fev. 2018.. 

http://www.policy-network.net/pno_detail.aspx?ID=4006
http://www.policy-network.net/pno_detail.aspx?ID=4006
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primária esbarrou num sistema federativo defeituoso, que atrasou em décadas a instrução 

das comunidades interioranas471. Ou como traz em sua conclusão: “A opção de preservar os 

proprietários de terra de uma tributação correspondente ao seu nível de riqueza teve 

                                                 

471 COLISTETE, Renato Perim. O atraso em meio à riqueza: uma histórica econômica da educação primária 

em São Paulo, 1835 a 1920. Tese (Livre Docência). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016. Coloca 

o Autor: “Já a tributação sobre a propriedade da terra permaneceu excluída das finanças municipais por 

todo o período aqui analisado. Pela relativa amplitude da capacidade dos municípios lançarem impostos e 

taxas, nada havia na Constituição que impedisse a cobrança de impostos por área total ou cultivada das 

propriedades rurais, como se sabia que ocorria em outros países. Ainda assim, as administrações locais 

esquivaram-se de legislar acerca de tributos sobre o que era a principal base da riqueza das municipalidades, 

o que sugere a provável influência exercida pelos produtores rurais sobre as câmaras locais. A resistência 

à ampliação dos tributos era proporcional à penúria do governo local. Como observou em 1864 o presidente 

da Província, Francisco Inacio Marcondes Homem de Mello, as câmaras municipais, ‘com os escassos 

recursos à sua disposição, pouco podem fazer em favor dos respectivos municípios’. As precárias receitas 

municipais e a exclusão da propriedade da terra como possível matéria tributável constituíram um dos 

maiores obstáculos para que as localidades se envolvessem na criação de escolas, que requeria recursos 

fiscais de grande monta. A realidade dos municípios de São Paulo contrastava com a ampla utilização de 

impostos locais sobre propriedade e renda pelos países mais bem-sucedidos na universalização do ensino 

elementar durante o século XIX, como Estados Unidos e Alemanha” (p. 72-73). E mais adiante: “Em 

resumo, as municipalidades de São Paulo continuaram dependendo essencialmente dos tradicionais tributos 

sobre comércio, consumo e serviços para seus gastos correntes e investimentos. Quando diversificaram 

suas fontes de recursos, as câmaras tenderam a concentrar-se nas atividades profissionais, artesanais e 

manufatureiras de seus núcleos urbanos, eximindo as propriedades rurais. E no que diz respeito às despesas, 

o elevado comprometimento com burocracia, custas judiciais, advogados e solicitadores continuou 

predominando, assim como a ausência das câmaras no financiamento da instrução elementar” (p. 78-79). 
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implicações diretas sobre o financiamento da instrução pública”472. Na experiência atual da 

educação pública americana encontra-se situação semelhante473. 

Convém buscar alguns dados concretos que indicam o grau de concentração 

patrimonial no Brasil, realçando a necessidade desta tributação para agir em caráter 

redistributivo. Assim, observe-se474: 

                                                 

472 Ibidem, p. 351. Em sentido semelhante ao de Colistete, a pesquisa de Zolt encontra relações, especialmente 

oriundas do século XIX, entre a autonomia local, com financiamento pesadamente dependente dos tributos 

sobre o patrimônio, e os níveis de desigualdade e padrões de gasto público. Por exemplo, conclui: 

“Beginning with the colonial period, local governments had substantial authority in choosing the types and 

level of services to provide, as long as they could pay for them. And in most cases the tax instrument of 

choice was the property tax. Before the Civil War (indeed, before the Great Depression), the role of the 

federal government in providing support for education, health, and other local infrastructure improvements 

was relatively small. State and local governments chose different taxing and spending policies (...) Between 

the Civil War and World War II, the relative role of federal, state, and local governments began to change. 

Most notably, the aggregate size of the government grew more than five-fold and the size of the federal 

government increased substantially relative to state and local governments (...) The income tax replaced 

the property tax as the primary tax on individuals”. Prossegue: “those areas with greater levels of equality 

had higher levels of common goods and services and, correspondingly, higher levels of state and local 

taxes”. E conclui: “economic inequality was a substantial factor in influencing local decisions as to the type 

and level of goods to acquire collectively and the willingness to impose property taxes to fund these 

activities”. ZOLT, Eric M. Inequality, collective action, and taxing and spending patterns of state and local 

governments. Tax Law Review, v.  62, n. 04. 2009. Em outra pesquisa, ao lado de Sokoloff, Zolt sustenta 

que as divergências encontradas nas instituições fiscais entre América Latina e América do Norte 

começaram a se desenhar durante o século XIX, quando “Control over voting rules assured elites greatly 

disproportionate political representation. Very modest commitments to public investments, such as 

schooling, kept taxes low and competition in the labor markets for individuals from good backgrounds 

limited. Land policies kept land ownership in the hands of a relative few. Where government services were 

provided, funds were raised primarily through means other than direct taxation of income, wealth, or 

property” – SOKOLOFF, Kenneth L.; ZOLT, Eric M. Inequality and taxation: evidence from the Americas 

on how inequality may influence tax institutions. Tax Law Review, v.  59, n. 2. 2006. p. 275. 

473 “Once children enter the public school system—which about 90% of them do—the advantages of living in 

a well-off neighbourhood kick in. America is unusual in funding its public schools through property taxes. 

States have a floor price for the education of each child, but parents can vote to pay more local tax in order 

to top this up, and frequently do. Funding levels per pupil can vary by up to 50% across a state, says Mike 

McShane of the American Enterprise Institute, a think-tank. Sometimes this results in poor students in cities 

that collect lots of property tax being better funded than the children of wealthier families in the suburbs. 

More often, though, the opposite is true. The result is that America is one of only three advanced countries 

that spends more on richer pupils than poor ones, according to the OECD (the other two are Turkey and 

Israel). And on top of spending on school, there is spending outside it: the gap between what rich and poor 

parents shell out for museum trips, music lessons, books and so on has been widening . In a world where 

lots of people do well on SATs, cultivating extra skills matters”. ECONOMIST, The. An hereditary 

meritocracy. 24 jan. 2015. Disponível em: <https://www.economist.com/news/briefing/21640316-

children-rich-and-powerful-are-increasingly-well-suited-earning-wealth-and-power>. Acesso em: 18 fev. 

2018.. 

474 CARVALHO JR., Pedro Humberto Bruno de. Aspectos distributivos do IPTU e do patrimônio imobiliário 

das famílias brasileiras. In: CASTRO, Jorge Abrahão de; SANTOS, Cláudio Hamilton Matos dos; 

RIBEIRO, José Aparecido Carlos (Orgs.). Tributação e equidade no Brasil: um registro da reflexão do 

IPEA no biênio 2008-2009. Brasília: IPEA, 2010. p. 264. 

https://www.economist.com/news/briefing/21640316-children-rich-and-powerful-are-increasingly-well-suited-earning-wealth-and-power
https://www.economist.com/news/briefing/21640316-children-rich-and-powerful-are-increasingly-well-suited-earning-wealth-and-power
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As PNADs de 2001 a 2006 mostraram que a proporção de famílias que pagam 

aluguel aumenta progressivamente até o terceiro décimo de renda familiar e, a 

partir de então, se estabiliza entre 15% e 18% do total de domicílios. (...) Ainda, 

ao se utilizar os dados da POF de 2002-2003 sobre concentração de renda, 

observou-se que 10% das famílias mais ricas do país detinham 44,15% da renda 

familiar total. A concentração do patrimônio imobiliário das famílias foi medida 

em um estudo à parte, que elaborou um modelo de preços hedônicos de estimação 

dos valores dos imóveis com base nos valores de aluguéis declarados na POF de 

2002-2003 (explícitos e imputados), rentabilidade dos imóveis, número de 

cômodos, localização geográfica e renda familiar. Chegou-se ao resultado de que 

46,4% do total do patrimônio imobiliário residencial estimado era usufruído por 

apenas 10% das famílias brasileiras. Estes resultados podem ser mais bem 

compreendidos pela leitura do gráfico 1. Observa-se que a causa da maior 

discrepância entre a concentração do usufruto imobiliário residencial e a 

concentração da renda se verifica a partir do percentil 95. De fato, neste estrato, a 

concentração do usufruto do patrimônio imobiliário foi de 33,9% do total do 

patrimônio estimado, e a da renda, de 30,1% do total da renda estimada. Assim, 

verifica-se a importância de uma política tributária sobre o patrimônio como forma 

eficaz de reduzir a desigualdade, tributando a parte da população rica que não é 

atingida pelo IR. 

Estas ideias são seguidas pelo gráfico: 

 

 

Fonte: CARVALHO JR., Pedro Humberto Bruno de. Aspectos distributivos do IPTU e do patrimônio 

imobiliário das famílias brasileiras. 2009, p. 265. 
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As informações demonstram a grande concentração da propriedade imobiliária, 

mesmo observando que esta “tende a ser menor que a de outros tipos de propriedade 

tangíveis”, como a de automóveis475. 

Sendo assim, a primeira ideia a fixar é que o tributo sobre o patrimônio tem grande 

relevância no objetivo de reduzir desigualdades476. Afinal, “para sustentar o viés progressivo 

do gasto social seria necessário financiá-lo com impostos não regressivos, impostos cujo 

fato gerador fosse não o consumo, mas a renda e a riqueza, pois de outra forma onerariam 

justamente os indivíduos e famílias potenciais beneficiários do esforço redistributivo”477. E, 

sendo esta colocação correta, de modo que tal sorte de tributação tem grande impacto no 

objetivo constitucional de redução de desigualdades, convém prosseguir questionando qual 

o uso que o sistema tributário brasileiro faz desta base de incidência. 

Em 2016, a tributação sobre a propriedade respondeu por 1,51% do PIB e 4,67% da 

arrecadação tributária geral478. A série histórica mostra que, após um aumento de 

importância dessa base (em relação à arrecadação total) no período 2007-2009, sua 

participação tornou a cair em 2010-2011 e, desde então (2012-2016), vem subindo de forma 

                                                 

475 CARVALHO JR., Pedro Humberto Bruno de. Aspectos distributivos do IPTU e do patrimônio imobiliário 

das famílias brasileiras. In: CASTRO, Jorge Abrahão de; SANTOS, Cláudio Hamilton Matos dos; 

RIBEIRO, José Aparecido Carlos (Orgs.). Tributação e equidade no Brasil: um registro da reflexão do 

IPEA no biênio 2008-2009. Brasília: IPEA, 2010. p. 266. 

476 “Mesmo que os impostos sobre a riqueza não tenham um efeito substancial sobre a distribuição de riqueza, 

mesmo um efeito marginal poderia ser preferível a nenhum. A riqueza traz consigo um grau de segurança, 

independência, influência e poder social que não pode ser comparada ao fluxo de renda monetária recebida 

por alguém. Ela constitui, pelo menos em certa medida, uma base fiscal independente, que poderia ser 

tributada por um imposto anual e recorrente sobre o patrimônio”. CARVALHO JR., Pedro H. B. As 

discussões sobre a regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas: a situação no Brasil e a 

experiência internacional. Nota Técnica. Brasília: IPEA, 2011. p. 10. 

477 KERSTENETZKY, Célia Lessa. Foi um pássaro, foi um avião? Redistribuição no Brasil no século XXI. 

Novos Estudos CEBRAP, v.  36, n. 02, jul.2017. 

478 MINISTÉRIO DA FAZENDA. RECEITA FEDERAL. CETAD – Centro de Estudos Tributários e 

Aduaneiros. Carga tributária no Brasil 2016: análise por tributos e bases de incidência. Brasília, dez.2017. 

p. 06. 
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constante e forte (3,73% em 2011; 4,67% em 2016)479. A média da OCDE está atualmente 

em 1,9% do PIB, contra 1,4% praticados no Brasil480. 

A comparação internacional indica fortemente que essa base é pouco explorada no 

Brasil481-482. Como demonstra o gráfico: 

                                                 

479 Ibidem, p. 08. Para evolução em maior espaço de tempo (1980-2013), ver: AFONSO, José Roberto 

Rodrigues. Tributação sobre o patrimônio no Brasil. Apresentação elaborada para ao Seminário 

Fundamentos Jurídicos do IPTU (IDP & Prefeitura de Salvador). Salvador, 2014. Disponível em: 

<http://portalibre.fgv.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A7C82C5463DB40301466207443C6

730>. Acesso em: 12 fev. 2018. 

480 Ibidem, p. 12. 

481 Esta conclusão é potencializada quando se observa a comparação internacional da soma dos percentuais de 

tributos sobre a renda + patrimônio em confronto com os tributos sobre o consumo. A subutilização dos 

tributos sobre o patrimônio, sobreutilizando a incidência sobre o consumo, é tendência não apenas no 

Brasil, mas em toda a América Latina, como indicam Mahon Jr., Bergman e Arnson – MAHON JR., James 

E.; BERGMAN, Marcelo; ARNSON, Cynthia J. Introduction. In: MAHON JR., James E.; BERGMAN, 

Marcelo; ARNSON, Cynthia J. (Eds.). Progressive tax reform and equality in Latin America. Washington, 

DC: Wilson Center, 2015. p. 05 e 07. Interessante, no plano histórico, notar: “In particular, traditional elites 

have effectively resisted property taxation in Latin America since before achieving independence, and as 

the economic historian Kenneth Sokoloff and the tax law specialist Eric Zolt have observed, they did so 

even as such revenues were becoming the mainstay of local public goods provision in the United States and 

Canada. The economist and Colombian finance minister Mauricio Cárdenas echoed this theme when 

modeling how elites would underinvest in state fiscal capacity in the expectation that this would be used to 

tax them in the future—an idea that helps explain not only the historically low taxation of landed property 

but also today’s weak efforts to tax capital income. In sum, inequality has itself produced unusually 

dominant elites who have successfully resisted direct taxation and have thus prevented the development of 

state capacities that could backfire upon their own interests” (p. 10). A posição brasileira, em comparação 

com a América Latina, é realçada por De Cesare, especialmente nos gráficos onde demonstra a comparação 

com os demais países latino-americanos, considerando o PIB per capita – DE CESARE, Claudia M. 

Relevancia del impuesto inmobiliario. In: DE CESARE, Claudia M. (Ed.). Sistemas del impuesto predial 

en América Latina y el Caribe. Cambridge, Massachusetts: Lincoln Institute of Land Policy, 2016. 

482 Para Evilásio Salvador, tais percentuais indicam se tratar de base de incidência “quase irrevelante no Brasil” 

(SALVADOR, Evilasio. As implicações do sistema tributário brasileiro nas desigualdades de renda. 1. 

ed. Brasília: INESC; OXFAM, 2014. p. 21). Consoante estudo do IPEA, “o Brasil tem um indicador muito 

baixo de tributação da propriedade imobiliária”, observando que muitos países impõem tributos 

semelhantes ao IGF neste cálculo (IPEA. Política fiscal e justiça social: o caso do IPTU. Comunicado da 

Presidência n. 28. Brasília, 2009. p. 05). Pedro Souza é enfático ao colocar que “além de menos progressiva 

do que poderia ser, a tributação do patrimônio no país permanece estagnada em nível muito baixo”. No 

mais, lembra que “o ITR é emblemático da baixa incidência dos tributos sobre o patrimônio no Brasil. 

Previsto na Constituição de 1988 como competência da União, o imposto é, grosso modo, o equivalente do 

IPTU (de competência municipal) para áreas rurais. Apesar da pujança agrícola do país, a arrecadação do 

imposto não chegou a 0,2% do PIB em 2013” (SOUZA, Pedro Herculano Guimarães Ferreira de. A 

desigualdade vista do topo.). Essa relação, concernente ao ITR, é também destacada pela OXFAM, que 

observa: “A despeito do País ter uma porção de terra cultivada de cerca de 300 milhõesde hectares, 35% 

de todo o território nacional, o valor arrecadado com o Imposto Territorial Rural (ITR) representa menos 

de 0,06% do total arrecadado pelo Estado brasileiro. Ao mesmo tempo, há uma porção enorme de subsídios 

destinados aos proprietários de terra, e de maneira extremamente concentrada: apenas 9% dos 

estabelecimentos acessam 70% de todos os recursos públicos destinados à produção agropecuária” 

(OXFAM. A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras. 2017. p. 49). Vale observar 

ainda a (excessivamente) forte opinião de Élvio Gusmão Santos: “É justa e legitima a carga tributária 

http://portalibre.fgv.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A7C82C5463DB40301466207443C6730
http://portalibre.fgv.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A7C82C5463DB40301466207443C6730
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Fonte: MINISTÉRIO DA FAZENDA. RECEITA FEDERAL. CETAD – Centro de Estudos Tributários e 

Aduaneiros. Carga tributária no Brasil 2016: análise por tributos e bases de incidência. Brasília, dez./2017. p. 

10. 

 

                                                 

imposta ao contribuinte? A resposta é apenas uma: Não. Considerando que um sistema tributário justo deve 

ser formado por uma base de arrecadação incidente sobre o patrimônio e renda, de forma majoritária, 

levando-se em conta a capacidade contributiva do contribuinte e a destinação dos valores arrecadados, após 

a análise feita, conclui-se que não há justiça fiscal no Brasil” (SANTOS, Élvio Gusmão. Desigualdade 

social e justiça tributária. Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/905012>. 

Acesso em: 12 fev. 2018). Oliveira e Biasoto Jr. observam em contexto histórico que “É bem verdade que 

a onda neoliberal que se alastrou pelo mundo capitalista a partir da década de 1980 enfraqueceu muito a 

cobrança dos impostos sobre a propriedade em vários países, com alguns chegando, inclusive, a extinguir 

o Imposto sobre Heranças e Doações, sempre sob o argumento da dupla tributação e dos riscos colocados 

para a fuga de capitais para outros países mais camaradas em termos de cobrança de impostos sobre o 

patrimônio. Mesmo assim, conforme se mostra na Tabela 2, continua expressiva, em vários países 

desenvolvidos da OCDE, como Estados Unidos, Bélgica, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, 

Itália, Japão e Reino Unido, a carga tributária incidente sobre a propriedade em geral, o que não corre no 

Brasil”; para estes autores, o ITR é um imposto “meramente simbólico” (OLIVEIRA, Fabrício Augusto de; 

BIASOTO JR., Geraldo. A reforma tributária: removendo entraves para o crescimento, a inclusão social 

e o fortalecimento da federação. Texto para discussão n. 260. Instituto de Economia – UNICAMP. 

Campinas, 2015. p. 15 e 16). Por sua vez, Mélo e Campos indicam o “raquitismo” da tributação sobre o 

patrimônio, de resto “esmaecida, geradora de injustiça fiscal” (MÉLO, Luciana Grassano de Gouvêa; 

CAMPOS, Giovanni Christian Nunes. A tributação sobre o patrimônio e a renda: mais um caso de injustiça 

fiscal. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA, v.  26, n. 28. Salvador, 2016). 

http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/905012
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Convém posicionar também a perceptível diferença de receita com base em tributos 

sobre a propriedade entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Assim: 

 

 

Fonte: NORREGAARD, John. Taxing immovable property: revenue potential and implementation 

challenges. IMF Working Paper WP/13/129. 2013. p. 11. 

 

Assim, resta evidente que o Brasil segue a tendência de países em desenvolvimento 

(no gráfico, como middle income countries), de subutilizar esta base. 

Mas a observação acerca do espaço para crescimento da tributação sobre a 

propriedade não deve ser feita apenas em termos abstratos de escala. É que, observando 

alguns itens específicos desta pauta, algumas questões saltam aos olhos. 

A primeira diz respeito ao Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF). Trata-se de 

legítimo exemplar de tributo sobre o patrimônio, a respeito do qual a Constituição Federal 

de 1988 trouxe previsão expressa, outorgando a competência para sua instituição e cobrança 

à União Federal, consoante art. 153, VII483. Nada obstante, até o presente este tributo não foi 

                                                 

483 “No Congresso constituinte de 1988, a proposta de criação de Imposto sobre o Patrimônio Líquido (IPL) 

foi rejeitada na Comissão de Sistematização e, seu lugar, foi compensado com o Imposto sobre Grandes 

Fortunas (IGF) e sua regulamentação transferida para lei infraconstitucional, o que nunca ocorreu. Uma 

grande jogada dos defensores da propriedade, que sabiam, de antemão, que o IGF, pelas suas características, 
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criado, apesar de terem sido submetidos ao Congresso Nacional alguns projetos nesse 

sentido484. 

A estranheza em relação ao tema se revela ainda maior quando se observa que a Lei 

de Responsabilidade Fiscal afirma ser “requisito essencial da responsabilidade na gestão 

fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência 

constitucional do ente da Federação” (art. 11). Não se vê outra interpretação possível senão 

afirmar que a União (e obviamente refere-se ao Ente de Direito Público Interno, não fixando 

a crítica a seu Poder Executivo) transgride tal norma, caracterizando-se diretamente (e 

sucessivamente) como irresponsável em sua gestão fiscal. 

Não que a criação do IGF seja matéria livre de polêmicas. Há diversos 

questionamentos válidos sobre o tema, geralmente relacionados às dificuldades 

administrativas de sua implementação e aos efeitos na atração de capitais ao Brasil; à 

possível facilidade elisiva (e evasiva); alguns levantam que o IGF traria dupla incidência485; 

                                                 

encontraria fortes resistências para ser aprovado”. OLIVEIRA, Fabrício Augusto de; BIASOTO JR., 

Geraldo. A reforma tributária: removendo entraves para o crescimento, a inclusão social e o 

fortalecimento da federação. Texto para discussão n. 260. Instituto de Economia – UNICAMP. Campinas, 

2015. p. 14.  

484 Para verificação de algumas destas propostas, sobre as quais não nos debruçaremos, ver: MIRANDA, Tiago. 

Imposto sobre fortunas pode entrar no debate sobre reforma tributária. Agência Câmara Notícias. 

Publicado em 30 jul. 2015. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/492945-imposto-sobre-fortunas-pode-

entrar-no-debate-sobre-reforma-tributaria.html>. Acesso em: 12 fev. 2018. Recorde-se, com Schoueri, de 

que a revelação de capacidade contributiva é condição necessária, mas não suficiente, para que ocorra a 

imposição tributária – colocação que faz citando, de um lado, a propriedade intelectual (externa capacidade 

contributiva mas não foi objeto de arrolamento, pelo legislador constituinte, enquanto fenômeno econômica 

a ser atingido pelo tributo) e de outro lado o próprio IGF, como hipótese marcada pela Constituição na 

outorga de competência mas que, ausente a legislação ordinária, não pode ser objeto de exigência – 

SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento tributário: limites à norma antiabuso. Revista Direito Tributário 

Atual, n. 24. IBDT/Dialética, 2010. p. 363. 

485 “Extinguir o imposto sobre grandes fortunas é uma exigência do bom senso e para evitar dupla ou múltipla 

incidência. Ora, se a grande fortuna for uma renda, um fluxo, já está sujeita ao imposto de renda e importa 

mais fortalecer e melhorar sua cobrança. Já se a grande fortuna for uma propriedade, de um imóvel ou de 

um veículo, importa melhorar a cobrança do IPTU, ITR e IPVA, bem assim dos impostos sobre 

transmissão, inter vivos e causa mortis, ambas as figuras com cobrança estimulada por esta emenda. 

Portanto, extinguir esta figura exdrúxula (sic), que nunca foi ou será objeto de regulamentação, pela própria 

dificuldade em definir adequada e satisfatoriamente o que seja sua base de cálculo, e concentrar as atenções 

nas melhorias dos tradicionais impostos sobre renda e sobre patrimônio é um caminho para modernizar o 

sistema e melhorar sua eficácia.” Estas as colocações contidas em Proposta apresentada pelo Senado 

Federal para deliberação da Casa – SENADO FEDERAL. Proposta de Sistema Tributário. Brasília, 2010. 

Os dados técnicos do documento indicam tratar-se de Proposta organizada por José Roberto Afonso. É de 

se estranhar a ausência de ponderação de prós e contras no documento sobre o tema.; entende-se paradoxal 

a colocação de dupla incidência, quando o sistema tributário brasileiro aceita tranquilamente a múltipla 

incidência sobre a renda, o patrimônio e a transmissão deste, representando diferentes manifestações de 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/492945-imposto-sobre-fortunas-pode-entrar-no-debate-sobre-reforma-tributaria.html%3e.%20Acesso%20em:%2012
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/492945-imposto-sobre-fortunas-pode-entrar-no-debate-sobre-reforma-tributaria.html%3e.%20Acesso%20em:%2012
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as experiências internacionais (sendo a própria ideia do IGF importada da França) também 

são frequentemente levantadas, embora nesse sentido o debate costume ser de pouca 

profundidade. Por isso mesmo, são notáveis estudos como o de Carvalho Jr.486 e da 

Consultoria Legislativa do Senado Federal487, destinados a sistematizar as experiências e 

opiniões conflitantes, permitindo um adequado overview do tema. Como coloca Carvalho 

Jr. 488 em suas considerações finais: 

O argumento de que o IGF é um imposto caro e de pouco potencial arrecadatório 

prevaleceu nas derrotas nas Comissões de Tributação e Finanças na Câmara e de 

Assuntos Econômicos no Senado, muito embora a constitucionalidade dos 

projetos não tenha sido um problema. Os adversários costumam citar dados de 

baixa arrecadação de países europeus e suas extinções ao longo da década de 1990 

e 2000. Mas não citaram as experiências de nossos vizinhos sul-americanos – 

Colômbia, Uruguai e Argentina – que possuem longa tradição na tributação da 

riqueza. A arrecadação argentina com o Impuesto sobre los Bienes Personales 

chegou a 1,2% das receitas do governo em 2009, ou 13% dos impostos diretos 

sobre pessoas físicas arrecadados no país. Na França, outro exemplo de sucesso, a 

arrecadação e o número de contribuintes tem crescido consideravelmente, devido 

ao aumento do número de ricos e na maior eficiência administrativa. Esse processo 

de crescimento do número de ricos e da riqueza provavelmente deve estar 

acontecendo no Brasil, devido ao crescimento econômico recente. Na França, já 

são mais de 500 mil contribuintes do imposto, e a arrecadação chega a 1,5% das 

receitas do governo geral (...) 

Levou-se tempo para a França ter patamares de arrecadação tão altos como os 

atuais, e a administração tributária francesa possui até softwares próprios de 

avaliação de imóveis e de outros tipos de propriedades. Desafios administrativos 

podem ser superados com tecnologia, e é o que acontece em algumas 

municipalidades brasileiras que conseguem ter uma boa administração e 

arrecadação do IPTU e ITBI, por meio de cadastros multifinalitários e 

georreferenciados e de softwares de avaliação em massa de imóveis. Automóveis 

são avaliados por valores bem próximos ao mercado para a tributação do IPVA 

pelos estados e, no caso de ativos financeiros, a experiência argentina e brasileira 

(com a CPMF) mostra que os bancos podem ser substitutos tributários e uma boa 

fonte de informação. 

                                                 

riqueza e bases econômicas tributáveis. Afinal, como colocam Murphy e Nagel (MURPHY, Liam; 

NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla. 

São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 196), “os impostos não são como as penas criminais, que não podem 

ser impostas duas vezes pelo mesmo crime”. 

486 CARVALHO JR., Pedro H. B. As discussões sobre a regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas: 

a situação no Brasil e a experiência internacional. Nota Técnica. Brasília: IPEA, 2011. 

487 SENADO FEDERAL. CONSULTORIA LEGISLATIVA. Estudo n. 463, de 2015: Referente à STC n. 

2015-00903, da Senadora Gleisi Hoffmann, que requer estudo acerca do imposto sobre grandes fortunas. 

Brasília: Senado Federal, 2015. 

488 CARVALHO JR., Pedro Humberto Bruno de. Aspectos distributivos do IPTU e do patrimônio imobiliário 

das famílias brasileiras.  2009, p. 34. 
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Como se vê, a Nota Técnica, embasada extensamente na experiência internacional, 

apresenta razões que contestam as objeções mais comuns ao IGF. Merecem destaque as 

considerações a respeito das dificuldades operacionais administrativas – em tempos de 

BEPS, SPED e cruzamento amplo de informações, é seguro suscitar que a tecnologia da 

informação mantida pelo SERPRO já suporta este objetivo489, embora seja de notar estudo 

que aponta a insuficiência da legislação antielisiva hoje existente para lidar com o assunto490. 

A arrecadação potencial tampouco é irrelevante, tendo o estudo do Senado Federal (embora 

com método reconhecidamente inseguro) suscitado potencial de cerca de R$ 6 bilhões491 - 

valor bem diverso daquele que vem sendo utilizado como referência pelo economista Amir 

Khair em entrevistas, de cerca de R$ 100 bilhões492. As previsões de Antônio Albano de 

Freitas são intermediárias entre as duas expostas: simulando o ano de 2014, estariam em 

cerca de R$ 40,6 bilhões493. 

A segunda questão importante de levantar diz respeito ao quê é alcançado pelo tributo 

sobre a propriedade. É que, consoante lembra Piketty494, embora proponha um imposto sobre 

                                                 

489 Como colocam Queiroz e Silva e Araújo: “o salto informacional da Administração Tributária indica uma 

grande possibilidade de concentrar e verificar informações em prol da arrecadação do IGF”. QUEIROZ E 

SILVA, Jules Michelet Pereira; ARAÚJO, José Evande Carvalho. Medidas antielisivas na instituição e 

cobrança do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF). Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. 

Brasília, 2015. p. 14. 

490 Colocam: “o Brasil ainda carece de uma norma geral antielisiva”, que “conferiria segurança ao contribuinte 

no momento de planejar sua vida tributária”. No mais, apontam inadequada ao IGF a direta utilização das 

normas de Fiscalização do Imposto de Renda: sustentam que “deve ser feita, quando muito, de forma 

temporária ou supletiva”; “Daí porque a fiscalização desse imposto poderia usar em muito métodos 

relativos ao IPTU e ITR, por exemplo. Assim, sugere-se a criação de uma legislação específica para 

fiscalização do IGF, com aplicação supletiva ou temporária daquela do IR”. QUEIROZ E SILVA, Jules 

Michelet Pereira; ARAÚJO, José Evande Carvalho. Medidas antielisivas na instituição e cobrança do 

Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF). Op. Cit. 

491 SENADO FEDERAL. CONSULTORIA LEGISLATIVA. Estudo n. 463, de 2015: Referente à STC n. 

2015-00903, da Senadora Gleisi Hoffmann, que requer estudo acerca do imposto sobre grandes fortunas. 

Brasília: Senado Federal, 2015. p. 11. 

492 TRUFFI, Renan. "Imposto sobre grandes fortunas renderia 100 bilhões por ano". Carta Capital. Publicado 

em 03 mar. 2015. O entrevistado não declina seu método com exatidão. A opinião de Khair também pode 

ser encontrada em: KHAIR, Amir. Imposto sobre grandes fortunas (IGF). Mimeo. Disponível em: 

<http://www.ie.ufrj.br/aparte/pdfs/akhair190308_2.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2018.. 

493 FREITAS, Antônio Albano de. O impacto da herança e de sua tributação na distribuição de rendimentos: 

uma análise do Brasil e do RS. Apresentação. Disponível em: <https://www.fee.rs.gov.br/wp-

content/uploads/2017.jul.20170721antonio-albano-de-freitas.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2018. p. 28. 

494 PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Intrínseca, 2014.  p. 503. 

http://www.ie.ufrj.br/aparte/pdfs/akhair190308_2.pdf
https://www.fee.rs.gov.br/wp-content/uploads/2017.jul.20170721antonio-albano-de-freitas.pdf
https://www.fee.rs.gov.br/wp-content/uploads/2017.jul.20170721antonio-albano-de-freitas.pdf
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o capital, a modalidade mais frequente atualmente é de tributação apenas sobre a propriedade 

imobiliária, deixando de fora outros tipos de propriedade. 

Essa crítica se aplica ao Brasil: os tributos sobre a propriedade atingem apenas o 

patrimônio imobiliário (IPTU, ITR) ou automóvel (IPVA). Não há previsão (para além do 

supra referido IGF) para que outros tipos de patrimônio (v.g. financeiros, corporativos e 

propriedade intelectual) sejam atingidos. 

E, quanto ao IPVA, deve-se apontar com firmeza para a insensibilidade, do ponto de 

vista da redução de desigualdades, da jurisprudência consolidada495 que se firmou em torno 

da ideia de que este tributo não incide sobre veículos não-terrestres, nada obstante o 

arquétipo constitucional refira “veículos automotores” (propulsão por meio de motor) e as 

embarcações e aeronaves sejam exatamente isto. Recorde-se que as razões tomadas pelo 

STF para assim decidir são totalmente alheias a critérios distributivos, em verdade 

privilegiando a vetusta e criticada interpretação histórica496 (v. voto do Min. Francisco 

Rezek, que abriu a divergência), segundo a qual o IPVA decorre da Taxa Rodoviária Única, 

no sistema anterior, e por isto estaria direcionado apenas aos veículos automotores 

terrestres497; no mais, apresentou dificuldades registrais como fossem óbices intransponíveis 

à exigência dos tributos – o que nos parece estranho, considerando que são bens de registro 

necessário nos órgãos reguladores, de forma que bastaria a comunicação entre estes e o órgão 

arrecadador para satisfazer a Fiscalização. 

                                                 

495 RE 134509/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, 

julgado em 29 maio. 2002, DJ 13-09-2002. 

496 A crítica à interpretação histórica foi melhor desenvolvida por Fernando Facury Scaff: trabalhando com os 

cânones da doutrina nacional sobre hermenêutica jurídica, identifica, em decisões do Supremo Tribunal 

Federal, a adoção da “criticada e vetusta sistemática da mens legislatoris”. Em: SCAFF, Fernando Facury. 

Royalties decorrentes da exploração de recursos naturais não renováveis: incidência e rateio federativo. 

2013. Tese (Livre-Docência). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. p. 256. 

497 Observando o texto em perspectiva hermenêutica e criticando fortemente a posição do STF, especialmente 

no que privilegia a interpretação histórica, ver: TOMÉ, Fabia del Padre; PACOBAHYBA, Fernanda Mara 

Macedo. O IPVA e as polêmicas em torno da abrangência da expressão “veículos automotores” e da 

diferenciação de alíquotas em função dos “tipos” de veículos – Reflexões acerca da ADI N. 5654. 2018. 

Disponível em: <http://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2018.fev.Fabiana-Del-Padre-Tome-e-

Fernanda-Mara-Macedo-Pacobahyba.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2018. Colocam as Autoras: “antes mesmo 

de respeitar os signos contidos no texto constitucional, o STF se cingiu a um conteúdo meramente histórico, 

desconectando-se do universo mínimo que há de ser respeitado pelo intérprete decisional, e que se relaciona 

ao próprio texto” (p. 09). 

http://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2018.fev.Fabiana-Del-Padre-Tome-e-Fernanda-Mara-Macedo-Pacobahyba.pdf%3e.%20Acesso%20em:%2016
http://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2018.fev.Fabiana-Del-Padre-Tome-e-Fernanda-Mara-Macedo-Pacobahyba.pdf%3e.%20Acesso%20em:%2016
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Cabe sempre recordar que a parcela dos indivíduos proprietários de embarcações a 

aeronaves coincide com aquela dos mais ricos do país. 

Recorde-se, ainda no âmbito do IPVA, que suas alíquotas são geralmente únicas, 

proporcionais, como ocorre nos Estados do Pará498 e de São Paulo499. É dizer, então: o 

tributo, no mais das vezes, não é utilizado progressivamente. 

A terceira questão que merece destaque diz respeito ao IPTU: trata-se de tributo com 

tríplice função (relevante fonte de arrecadação própria municipal500; promove redução de 

desigualdades sociais; auxilia na ordenação dos espaços urbanos, evitando especulação e 

preservando o meio ambiente)501. Por se tratar de uma incidência direta, recolhida 

diretamente (não diluída no preço de produto), não relacionada a qualquer receita específica 

do sujeito passivo ou qualquer atividade específica do Estado, é tributo imensamente 

impopular, representando grande custo político, a ponto de 15% da população considera-lo 

como o “imposto que mais impacta no orçamento familiar” (inferior apenas ao ICMS, 

                                                 

498 Artigo 10 da Lei n. 6.017/1996. Prevê alíquotas diversas apenas em função da categoria do veículo, e não 

de seu valor. Em verdade, os veículos de maior valor (caminhões, ônibus) observam alíquotas inferiores 

aos veículos de passeio. A norma prevê a incidência sobre aeronaves e embarcações, embora seja sabido 

que tais valores não são exigidos. 

499 Artigo 9º da Lei n. 13.296/2008. Prevê alíquotas diversas apenas em função da categoria do veículo, e não 

de seu valor. Em verdade, os veículos de maior valor (caminhões, ônibus, máquinas) observam alíquotas 

inferiores aos veículos de passeio. 

500 Embora o ISS – Imposto Sobre Serviços, seja mais relevante, com crescente vantagem em relação ao IPTU. 

Para números sobre isso, ver: AFONSO, José Roberto Rodrigues. Tributação sobre o patrimônio no Brasil. 

Apresentação elaborada para ao Seminário Fundamentos Jurídicos do IPTU (IDP & Prefeitura de 

Salvador). Salvador, 2014. Disponível em: 

<http://portalibre.fgv.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A7C82C5463DB40301466207443C6

730>. Acesso em: 12 fev. 2018. 

501 IPEA. Política fiscal e justiça social no Brasil: o caso do IPTU. Comunicado da Presidência. n. 28, p. 03, 

2009. Para De Cesare, o imposto sobre a propriedade imobiliária “es el único tributo que hace viable la 

efectiva integración entre política fiscal y política urbana, ocupando un papel preponderante en el desarrollo 

urbano de los municipios. Su rol en la movilización de recursos se justifica no sólo por cuestiones 

financieras, sino también por su efecto regulatorio” (DE CESARE, Claudia M. Relevancia del impuesto 

inmobiliario. In: DE CESARE, Claudia M. (Ed.). Sistemas del impuesto predial en América Latina y el 

Caribe. Cambridge, Massachusetts: Lincoln Institute of Land Policy, 2016.. p. 08). Sobre a evolução da 

política de regulação urbana, ver: SANTOS, Ângela Penalva. Tributação imobiliária no Brasil: um difícil 

percurso rumo à política urbana. Finisterra – Revista Portuguesa de Geografia, XLIX, 97, 2014. 

http://portalibre.fgv.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A7C82C5463DB40301466207443C6730
http://portalibre.fgv.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A7C82C5463DB40301466207443C6730
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indicado por 32%)502, nada obstante tratar-se de tributo que responde por apenas 1,85% da 

arrecadação tributária total503.  

O Brasil é exceção ao inserir este tributo na competência tributária do ente local (o 

que torna também a incidência deveras assimétrica)504. 

                                                 

502 CNI; IBOPE. Pesquisa CNI-IBOPE, Edição Especial, jul./2013. Disponível em: 

<http://www.ibope.com.br/pt-

br/noticias/Documents/CNI_IBOPE_edicao%20especial_jul2013_web.pdf>Acesso em: 12 fev. 2018. p. 

47. 

503 MINISTÉRIO DA FAZENDA. RECEITA FEDERAL. CETAD – Centro de Estudos Tributários e 

Aduaneiros. Carga tributária no Brasil 2016: análise por tributos e bases de incidência. Brasília, dez. 

2017. p. 15. Essa não é uma percepção apenas brasileira, como mostra John Norregaard: “Property taxes 

generally yield relatively modest revenue, particularly in developing and emerging economies, but there 

are also large disparities across countries which signal popular opposition as well as technical constraints 

in their administration—but also a potential for enhanced utilization. The differences of opinion are 

probably starker on property taxation than on most other taxes. While economists tend to strongly favor 

increased reliance on property taxes owing to their attractive economic properties, there is a widespread 

popular and hence political resistance to their increased use stemming in part from their transparency and 

relatively limited scope for tax avoidance and evasion”. NORREGAARD, John. Taxing immovable 

property: revenue potential and implementation challenges. IMF Working Paper WP/13/129. 2013. p. 04. 

504 Idem, p. 04-07. Coloca: “O Brasil foge completamente desse modelo, pois impera a autonomia municipal 

para legislar sobre a matéria, fato que explica a diversidade de legislações das alíquotas de IPTU. Sendo 

que as UFs (unidades da federação) e a União, por sua vez, não participam de sua gestão no âmbito da 

política urbana. Um ambiente institucional similar à norma internacional contribuiria para a eficácia das 

políticas de acesso aos imóveis para habitação das classes sociais mais pobres – e, ao mesmo tempo, para 

o aumento das próprias receitas. Mas existem distorções ainda mais básicas no caso brasileiro, entre elas a 

regressividade e a não incidência de IPTU em várias localidades, para não falar da heterogeneidade de sua 

atuação” (p. 05). Observa-se, contudo, que a estipulação da competência tributária na esfera municipal não 

se confunde com o direcionamento da arrecadação às municipalidades. Este direcionamento é comum, 

sendo inclusive maioria na América Latina, como aponta Claudia De Cesare: “En la mayoría de los casos, 

la finalidad del impuesto es la generación de recursos públicos para el financiamiento de los municipios. 

Hasta el caso de Chile, donde el impuesto está por completo centralizado, parte de la recaudación es 

transferida al propio municipio donde se generó este ingreso y parte de él es redistribuido a través de un 

fondo que beneficia a los demás municipios y tiene el objetivo de proteger a aquellos más débiles. También 

son excepción los casos de Argentina y Uruguay, países em los que el impuesto es una fuente de 

financiamiento de las provincias y de los departamentos respectivamente (...) La reducción en la 

importancia del impuesto en Argentina, Chile y probablemente Uruguay, en donde los municipios no son 

responsables de la imposición del impuesto, puede estar sugiriendo que de hecho este es un impuesto 

inherentemente local” (DE CESARE, Claudia M. Relevancia del impuesto inmobiliario. In: DE CESARE, 

Claudia M. (Ed.). Sistemas del impuesto predial en América Latina y el Caribe. Cambridge, Massachusetts: 

Lincoln Institute of Land Policy, 2016. p. 06 ago. 2012). Considere-se ainda que: “Property taxes are 

considered good local taxes but raise intergovernmental issues. In addition to its considerable revenue 

potential (as discussed above), the property tax is generally considered an ideal source for local 

governments by virtue of being borne mainly by residents with few spillovers. Also, property values to 

some degree reflect services supplied by local governments, strengthening the argument that it is reasonable 

for this base to be tapped to finance local activities. It is also considered to be a stable and predictable 

revenue source (see section C below for a discussion). Furthermore, the immovable nature of its base, which 

may be particularly appealing at a time when other tax bases become increasingly mobile, renders the 

property tax particularly useful as a benefit tax at the local level, with rate differentials across jurisdictions 

providing the ‘price’ signals required to induce improved resource allocation and hence economic 

efficiency in a multi-level government setting. Allocative efficiency is, though, conditional on a number of 

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Documents/CNI_IBOPE_edicao%20especial_jul2013_web.pdf
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Documents/CNI_IBOPE_edicao%20especial_jul2013_web.pdf
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E, embora se trate de típico tributo sobre o patrimônio, estudos demonstram que os 

resultados de sua incidência são regressivos.  

Como explica Fernando Gaiger Silveira: “o IPTU exibe uma razão de concentração 

inferior ao índice de Gini e, portanto, contribuição marginal positiva, ou seja, pequenos 

aumentos proporcionais em seu valor implicam aumento na desigualdade. Esse resultado 

aponta para um desvirtuamento do objetivo desse imposto, pois não é admissível a 

regressividade em um tributo sobre o patrimônio”505; é que “a metade mais pobre da 

população tem uma contribuição ao tributo sempre superior a sua participação na renda 

total”, enquanto “o extremo superior da distribuição é beneficiado em termos de participação 

no montante do tributo”506. Poucos anos depois, o mesmo Fernando Gaiger Silveira voltou 

ao tema e manteve que “os tributos diretos que mais oneram as famílias situadas nos décimos 

inferiores e medianos são as contribuições previdenciárias e os tributos sobre o patrimônio, 

penalizando justamente as famílias de menor riqueza e com inserção mais precária no 

mercado de trabalho”, embora atenuando sua linguagem para afirmar não mais a 

regressividade do IPTU, mas sua “quase neutralidade”507 – portanto indicando uma melhora 

nesse quadro. 

Estudo do IPEA de 2009, atuando sobre as lições de Gaiger Silveira, considera “que 

o ônus do IPTU distribui-se de modo errático, podendo ser considerado regressivo ou, na 

melhor das hipóteses, neutro”508. 

E tais conclusões são ainda refinadas por Carvalho Jr. De um lado, cita estudo de 

Varsano segundo o qual a regressividade do tributo se dá especialmente pela defasagem do 

                                                 

supporting assumptions, including some degree of local autonomy over rate-setting on at least one key tax 

such as the property tax as well as efficient equalization of tax capacities across jurisdictions. Also, through 

the political accountability that its transparency induces, the property tax may improve the quality of the 

overall public financial system. In short, the property tax fit very well the criteria for a good local tax (Bahl, 

2009)” – NORREGAARD, John. Taxing immovable property: revenue potential and implementation 

challenges. IMF Working Paper WP/13/129. 2013. p. 14-15. 

505 GAIGER SILVEIRA, Fernando. Tributação, previdência e assistência sociais: impactos distributivos. Tese 

(Doutorado). Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2008. p. 112. 

506 Ibidem, p. 113. 

507 GAIGER SILVEIRA, Fernando. Equidade fiscal: impactos distributivos e do gasto social. Monografia 

apresentada perante o XVII Prêmio Tesouro Nacional. Brasília, 2012. p. 44 e 72. 

508 IPEA. Política fiscal e justiça social no Brasil: o caso do IPTU. Comunicado da Presidência. n. 28, 2009. 

p. 12 
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valor venal registrado dos imóveis (os imóveis mais valorizados crescem de valor mais 

fortemente, de maneira que a defasagem se apresenta mais forte, resultando em alíquota 

efetiva mais baixa)509. De outro lado, indica a carga tributária dos pagantes do IPTU, 

reafirmando a regressividade e explicando-a nas avaliações imobiliárias necessárias à 

exigência do tributo (“sistemas avaliatórios antigos e desatualizados que não refletem o 

dinamismo do mercado imobiliário do município”510), que “privilegiam a edificação no lugar 

da localização do imóvel”511; ainda, sustenta que a regressividade do IPTU é alta, embora 

pouco visível (sendo mais visível quanto maior for o percentual de pagantes) já que pequena 

parte das famílias mais pobres são contribuintes: observado apenas o universo de pagantes, 

o quinto mais pobre observa carga tributária de 3% enquanto o quinto mais rico observa 

apenas 1,1%. Assim, “uma política de aumentar o IPTU, sem aplicar alíquotas progressivas 

ou rever a regressividade das avaliações imobiliárias, paradoxalmente aumentaria a 

iniquidade, apesar da ampla concentração da própria base de cálculo do imposto (patrimônio 

imobiliário)”, aumentando ainda a percepção negativa da população em relação ao tributo512. 

E, no Brasil, ainda são relativamente poucos os municípios que sequer preveem, na 

estruturação do IPTU, a progressividade em razão do valor do patrimônio513. 

Sobre o tema, Norregaard explica tratar-se, a imediata progressividade dos tributos 

sobre propriedade, de um assunto contencioso, sobre o qual ainda não há um claro consenso 

                                                 

509  VARSANO, Ricardo. O imposto predial e territorial urbano: receita, equidade e adequação aos municípios. 

Revista Pesquisa e Planejamento Econômico, v.  7, n. 3. Rio de Janeiro, dez. 1977. Indo ao original, 

verifica-se que o Autor coloca: “A literatura empírica sobre os impostos sobre propriedades de outros países 

tem concluído que as administrações fiscais tendem a subestimar o valor de imóveis com valores de 

mercado mais alto em relação aos valores mais baixos. Este fato, se ocorrer, contribui para aumentar a 

regressividade do imposto” (p. 604). Carvalho Jr. (CARVALHO JR., Pedro Humberto Bruno de. Aspectos 

distributivos do IPTU e do patrimônio imobiliário das famílias brasileiras. In: CASTRO, Jorge Abrahão 

de; SANTOS, Cláudio Hamilton Matos dos; RIBEIRO, José Aparecido Carlos (Orgs.). Tributação e 

equidade no Brasil: um registro da reflexão do IPEA no biênio 2008-2009. Brasília: IPEA, 2010.  p. 270) 

exemplifica: “é mais provável que um imóvel de valor de mercado de R$ 10 mil seja avaliado em R$ 15 

mil (uma sobreavaliação de 50%) que um imóvel de R$ 200 mil ser sobreavaliado em R$ 300 mil”. 

510 CARVALHO JR., Pedro Humberto Bruno de.  Op. Cit, p. 271. 

511 Ibidem. p. 281. 

512 Ibidem, p. 280-282. 

513  “Dos 350 municípios acima de 50 mil habitantes apenas 15% aplicam alíquota progressiva no IPTU”. 

BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Observatório da Equidade. Indicadores de Equidade do 

Sistema Tributário Nacional. Brasília: Presidência da República, Observatório da Equidade, 2009. p. 43. 
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– o que não contrapõe, mas antes aumenta a importância dos estudos mencionados acima, 

que afirmam a regressividade especificamente na estrutura brasileira514. 

Nesse sentido, é possível afirmar não apenas que a tributação sobre o patrimônio, no 

Brasil, é utilizada de forma insuficiente em termos de intensidade; não apenas que é 

insuficiente em termos de alcance; mas ainda que, naquilo em que efetivamente é utilizada, 

a tributação sobre o patrimônio é desenhada de forma temerariamente regressiva515, recaindo 

mais pesadamente sobre as famílias menos abastadas. Este contexto precisa ser observado e 

considerado nos debates jurídicos. 

Estamos, portanto, com Afonso, para quem há ainda grande espaço para atuação da 

política tributária, nas formas existentes e conhecidas, antes sequer de pensar em alternativas 

heterodoxas ou mais invasivas: “a tributação sobre o patrimônio precisa ser valorizada e nem 

é preciso ousar com imposto sobre grandes fortunas, pois mal se consegue taxar 

adequadamente a propriedade ou suas transferências pelos caminhos mais tradicionais”516. 

As explicações mais frequentes para o fraco desempenho neste setor, para além das questões 

suscitadas, geralmente está relacionada (embora de forma decrescente) à manutenção e 

                                                 

514 NORREGAARD, John. Taxing immovable property: revenue potential and implementation challenges. 

IMF Working Paper WP/13/129. 2013 p. 17. 

515 Recorde-se, com Piscitelli, que “A tributação progressiva da riqueza, seja expressa em renda, seja expressa 

em patrimônio, é uma das formas mais legítimas de realização da justiça fiscal, pois que implica a 

imposição de ônus mais pesados para aqueles que externalizam sua capacidade econômica pela detenção 

de bens, e não simplesmente pelo consumo, que é contingente, além de evitar ou minimizar os efeitos da 

acumulação de riqueza”. PISCITELLI, Tathiane. A progressividade de alíquotas como realização da 

justiça fiscal. IBET, 2014. p. 14. 

516 AFONSO, José Roberto Rodrigues. Imposto de renda e distribuição de renda e riqueza: as estatísticas fiscais 

e um debate premente no Brasil. Revista da Receita Federal: estudos tributários e aduaneiros v.01, n.jan. 

Brasília, ago/dez 2014. p. 57. Reafirmando a existência de espaço para crescimento do IPTU: AFONSO, 

José Roberto Rodrigues; CASTRO, Kleber Toledo de; SANTOS, Fabrício Marques. Potencial e 

exploração do imposto patrimonial imobiliário no Brasil: uma análise do IPTU a partir da teoria dos 

conjuntos fuzzy. Working Paper WP16JA1PO. Lincoln Institute of Land Policty, 2016. 
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atualização de cadastros municipais, como destacam De Cesare et ali517; estudos indicam 

retornos satisfatórios de investimentos em capacitação fiscal, especialmente tecnológica518.  

Em sentido propositivo, aliás, não é despiciendo observar que mesmo o FMI vem 

indicando a maior tributação sobre o patrimônio519. 

                                                 

517 “Los municípios alcanzaron mejores resultados a través del mantenimiento de catastros y mapas, el uso de 

las tecnologías y la provisión de un amplio marco regulatorio urbano (...) Mientras que el uso de planes 

maestros urbanos y del catastro digital muestra un efecto positivo y en aumento sobre el IPTU durante los 

años analizados,9 la distinción entre municipios con y sin código de construcción exhibe una tendencia 

decreciente en su impacto sobre el recaudo del IPTU (...) En efecto, los municipios que logran un mejor 

desempeño son aquellos que realizan el mantenimiento continuo de sus catastros, aprovechan las nuevas 

tecnologías de la información y poseen un amplio marco regulatorio urbano”. DE CESARE, Claudia M.; 

DANTAS, Rubens Alves; RIBEIRO, Jose Luis Duarte; PORTUGAL, José Luiz. La diversidad del reto: 

factores críticos del desempeño del impuesto a la propiedad inmobiliaria en Brasil. In: BONET, Jaime; 

MUÑOZ, Andrés; MANNHEIM, Carlos Pineda (Eds.). El potencial oculto: factores determinantes y 

oportunidades del impuesto a la propriedad inmobiliaria en América Latina. Banco Interamericano de 

Desarrollo. Washington, DC, 2014. p. 40-44. O estudo indica ainda que não apenas as regiões Sul e Sudeste 

tendem a arrecadar mais impostos sobre o patrimônio, como que esta tendência se acentuou nos últimos 

dez anos; igualmente, coloca que entre 2000 e 2010 a capacidade de arrecadar das regiões Norte e Nordeste 

não pareceu aumentar (“lo largo del tiempo no se identificó ninguna mejora substantiva en el desempeño 

de las regiones”). Também Carvalho Jr. indica nesse sentido, louvando a extraordinária arrecadação 

paulistana: “Efficient computerized billing, landowner identification, and instruments that facilitate 

compliance have brought the collection rate in São Paulo to 90%. This performance is an exception that 

does not reflect the reality in many other Brazilian municipalities where the collection level is often below 

40%” – CARVALHO JR., Pedro H. B. Property tax performance in São Paulo. Journal of Property Tax 

Assessment & Administration, Volume 11, Issue 2. 2014. Vale lembrar que São Paulo “concentra el 6,13 

por ciento de la población, y contribuyó con casi el 25 por ciento de los ingresos por impuestos a la 

propiedad recaudados, en comparación con el 75 por ciento de los municipios, que participaron con el 2 

por ciento de los ingresos recaudados en el país” (DE CESARE, Claudia M. Relevancia del impuesto 

inmobiliario. In: DE CESARE, Claudia M. (Ed.). Sistemas del impuesto predial en América Latina y el 

Caribe. Cambridge, Massachusetts: Lincoln Institute of Land Policy, 2016. p. 09). Finalmente, estudo da 

OCDE coloca: “Low tax revenues at the sub-national level in LAC countries may also result from a lack 

of administrative and technical capacity to collect high level of tax revenues. For example property taxes – 

a common source of sub-national revenue – require sophisticated systems and information since the 

collection of this revenue is expensive. In addition appropriate property registers are lacking in many 

countries and when they exist they are rarely updated (IDB, 2012). As a result, tax authorities have little 

access to accurate valuations of lands and buildings and real estate registries are often reluctant to share 

this information. Property tax also suffers from other characteristics of developing countries such as a high 

level of informality. Buildings are constructed without permits, properties are not registered and reported 

prices of some real estate transactions are falsified. As property tax is one of the most controversial taxes 

with citizens and has high political costs, local tax officials are often unwilling to invest the appropriate 

resources to levy this revenue (IDB, 2015)” – OECD/ECLAC/CIAT/IDB. Revenue Statistics in Latin 

America and the Caribbean. Paris : OECD Publishing, 2017. p. 43. 

518 Retornos não apenas em arrecadação, mas igualmente em índices sociais (como cobertura de vacinação, 

coleta de lixo e cuidados pré-natais), indicando melhor consecução de programas públicos. LAUDARES, 

Humberto. Ready to tax: what happens when brazilian municipalities invest in fiscal capacity? 2016. 

Disponível em: <http://www.joserobertoafonso.com.br/attachment/20809>. Acesso em: 13 fev. 2018. 

519 IMF. Fiscal Monitor: Taxing times. out 2013. Consta já de seu sumário executivo: “there is a strong case in 

most countries, advanced or developing, for raising substantially more from property taxes (though this is 

best done when property markets are reasonably resilient). In principle, taxes on wealth also offer 

significant revenue potential at relatively low efficiency costs. Their past performance is far from 

http://www.joserobertoafonso.com.br/attachment/20809
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Não é demais lembrar que a própria aceitação jurídica da progressividade do IPTU 

sofreu sério abalo, tendo sido consideradas inconstitucionais as leis municipais que previram 

tal progressão em razão do valor do imóvel (STF, Súmula nº 668; RE 153771/MG/Belo 

Horizonte, Rel. Min. Carlos Velloso, Rel. p/ Acórdão Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, 

julgado em 20/11/1996, DJ 05/09/1997). Isso ocasionou uma alteração do texto 

constitucional (EC nº 29/2000, aprovada em 24/09/2003), que passou a prever tal 

progressividade de maneira expressa (art. 156, §1º) – em estudo publicado em 2010 (portanto 

sujeito a defasagem), Carvalho Jr. indicou que 96% dos Municípios brasileiros arrecadavam 

o IPTU e que, analisando a legislação de 365 (trezentos e sessenta e cinco) desses 

municípios, todos com população maior de 50.000 (cinquenta mil) habitantes, 14% previam 

alíquotas progressivas em razão do valor do imóvel; outros 26,5% previam a progressividade 

no tempo conforme grau de utilização520.  

A jurisprudência atual parece ter alterado aquela compreensão jurídica original sobre 

a progressividade dos tributos reais, como se observará mais à frente. 

Registre-se, à guisa de fechamento deste item, que as dificuldades relacionadas à 

tributação sobre o patrimônio não são e nem poder ser ignoradas ou desprezadas – por 

                                                 

encouraging, but this could change as increased public interest and stepped-up international cooperation 

build support and reduce evasion opportunities” (p. viii). Mais adiante, coloca: Property taxes, in the form 

of recurrent taxes levied on land and buildings, are generally considered to be more efficient than most 

other taxes, primarily because of the immobility of the location-specific attributes reflected in property 

prices: a pleasant summer house by the lake is hard to put in an offshore bank account. Studies of the growth 

hierarchy, discussed in Section 2, have indeed generally found taxation of immovable property to be more 

benign for economic growth than other forms of taxation, in particular compared with direct taxes (OECD, 

2010b). Importantly, however, the efficiency case is stronger for taxing residential property than that for 

taxing business property—consistent with the general principle of avoiding taxes on intermediate inputs—

except insofar as this serves to correct externalities or as a rough form of payment for services. In all cases, 

of course, the timing of any property tax reform should take into account market conditions. (p. 56). Mais 

recentemente, esta ideia voltou a ser presentada: “On the revenue side, the priority is to identify revenue-

enhancing measures that are the least ‘distortionary’ – meaning that they have minimal effects on 

individuals’ incentives to work, save, and invest. A first approach is to broaden the tax base (by eliminating 

tax exemptions and preferential tax rates) or raise indirect and property taxes, which are found to be less 

detrimental to growth than other forms of taxation” (IMF. Fiscal Monitor: Achieving more with less. 

abr./2017. p. 24). Ou, como coloca Norregaard, também entusiasta (NORREGAARD, John. Taxing 

immovable property. Op. Cit. p. 14/16): “International evidence suggests that immovable property taxation 

may be more benign than other tax instruments with respect to its effect on long-term growth (...) Property 

taxes can promote efficient use of land thereby further stimulating development and growth”. 

520 CARVALHO JR., Pedro Humberto Bruno de. Aspectos distributivos do IPTU e do patrimônio imobiliário 

das famílias brasileiras. In: CASTRO, Jorge Abrahão de; SANTOS, Cláudio Hamilton Matos dos; 

RIBEIRO, José Aparecido Carlos (Orgs.). Tributação e equidade no Brasil: um registro da reflexão do 

IPEA no biênio 2008-2009. Brasília: IPEA, 2010. p. 261-262. 
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exemplo, as questões econômicas relacionadas à fuga de investimentos; o problema da 

fixação de um conceito (valor) para “grande fortuna”; as indicações possivelmente corretas 

sobre eventual custo de fiscalização do IGF ser superior à sua arrecadação; as considerações 

relacionadas à facilidade elisiva de tributos como o IGF; os óbices à progressividade do 

IPTU diante de sua base local, afirmados por Schoueri, diante do prejuízo à isonomia521. 

Como exaustivamente já afirmado acima, não se pretende, com as considerações acima, 

desconsiderar estas razões. Mas quer-se, isto sim, reiterar que as conclusões permanecem 

para os fins destas linhas – isto é: as questões distributivas subsistem em si e devem ser 

observadas e profundamente consideradas nos debates, inclusive jurídicos. Se não é correto 

que as deficiências distributivas calem as demais razões no debate, o inverso tampouco é 

verdadeiro. 

 

2.1.7. Imposto sobre herança. 

Embora tecnicamente um tributo incidente sobre o patrimônio (em verdade, sobre 

sua transmissão), considerando suas especificidades dentro do tema da redução de 

desigualdades, preferiu-se tratar em separado. 

É que o tema – tributação sobre herança – está carregado de discussão teórica, 

máxime no campo da filosofia política e da tributação. Especialmente porque, em ambiente 

onde prevalece o discurso meritocrático, a sucessão hereditária significa uma grave 

exceção522 a esta ideia, já que o sujeito que herda não trabalhou (teve méritos) para obter 

aquele patrimônio523. Assim, tratar de tributação da herança é também tratar politicamente 

                                                 

521 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 359. 

522  “Letting inheritors consume or allocate capital disproportionately simply based on the lottery of birth is not 

a smart or fair way to allocate resources. As Warren Buffett likes to say, that’s like ‘choosing the 2020 

Olympic team by picking the eldest sons of the gold-medal winners in the 2000 Olympics’”. GATES, Bill. 

Why inequality matters. 13 out. 2014. Disponível em: <https://www.gatesnotes.com/Books/Why-

Inequality-Matters-Capital-in-21st-Century-Review>. Acesso em: 25 abr. 2018. 

523  “Em ponto de vista mais pragmático, o excessivo acúmulo intergeracional de riqueza desestimula o 

trabalho, leva a menor desenvolvimento econômico e a maior pobreza, e ofende a democracia e a 

meritocracia”. RAUSCH, Aluizio Porcaro. Sobre a necessidade de maior tributação de heranças e doações 

no Brasil. In: DERZI, Misabel Abreu Machado; MELO, João Paulo Fanucchi de Almeida (Coords.). Justiça 

Fiscal. Belo Horizonte: Del Rey, 2016. p. 50. 
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de normas cíveis de sucessão hereditária524. Esse debate é introduzido por Murphy e Nagel, 

que são defensores de uma forte tributação na herança, justamente como forma de mitigar 

esse desvio, promovendo a noção de igualdade de oportunidades525 (embora, é evidente, a 

riqueza herdada não seja o único fator de diferenciação das oportunidades), diagnosticando 

nos benefícios dados a este tipo de transferência de patrimônio “uma das mais flagrantes 

injustiças do atual esquema tributário” (referem-se à legislação estadunidense)526. Rawls 

coloca que os impostos sobre herança e doações têm por propósito não aumentar receita mas 

“corrigir, gradual e continuamente, a distribuição da riqueza e impedir concentrações de 

poder que prejudiquem o valor eqüitativo da liberdade política e da igualdade eqüitativa de 

oportunidades”527, sempre visando “estabelecer instituições básicas justas”528. (Esta noção, 

aliás, parece-nos de acordo com as teses rawlsianas529, especialmente sua posição original, 

sob o véu da ignorância, que explicitamente nega ao sujeito conhecer sua posição social e 

hereditária – embora seja igualmente verdadeiro que Rawls promoveu ajustes posteriores, 

de seus conceitos principais: viu-se na necessidade de alterar as características da posição 

original, demandando que os indivíduos naquela situação representem linhagens familiares 

                                                 

524 WEST, Max. The theory of the inheritance tax. Political Science Quarterly, v.  8, n. 3. set 1893. p. 426. 

525 MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Tradução de Marcelo 

Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 194 e ss. Colocam: “Quando contrapostas umas às 

outras, essas considerações conflitantes tenderão a produzir a seguinte conclusão: com exceção das isenções 

já mencionadas, relativas ao sustento dos filhos e a pequenos presentes, os recebimentos gratuitos devem 

ser objeto de uma tributação mais severa do que a riqueza acumulada pelos ganhos do trabalho e dos 

investimentos. Desde que o imposto não fosse um confisco completo, as doações ainda poderiam ser feitas 

e seria respeitado um direito limitado de beneficiar os outros de acordo com um critério pessoal” (p. 214-

215). 

526 Ibidem. p. 220. 

527 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução de Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: 

Martins Fontes, 1997. p. 306. 

528 Ibidem. p. 309. 

529 Tivemos a oportunidade de analisar com mais vagar a teoria de John Rawls, especialmente visando buscar 

conceitos acerca de equidade intergeracional, em anterior dissertação de mestrado. Assim: SILVEIRA, 

Alexandre Coutinho da. Governança pública de royalties: federalismo fiscal e futuras gerações. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014. 
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e que estejam preocupados com o bem-estar de seus descendentes próximos530-531. Esses 

ajustes não passaram sem críticas532. De qualquer forma, o princípio da diferença demanda 

                                                 

530 RAWLS, John. Op. Cit. Para Rawls, o véu da ignorância se revela um problema na formulação. Isto porque 

sua teoria pressupõe que as pessoas na posição original “sabem que são contemporâneas (interpretando o 

tempo presente como o tempo de inscrição na posição original)” – Ibidem, p. 150. Daí que poderiam 

beneficiar sua própria geração em comum, em detrimento das demais, inclusive considerando que não há 

garantias de que as gerações anteriores pouparam. Então, Rawls inclui na equação: “para lidar com a 

questão da justiça entre gerações, eu modifico a suposição motivacional e acrescento mais uma restrição (§ 

22). Com esses ajustes, nenhuma geração é capaz de formular princípios especialmente destinados a 

promover a sua própria causa, e alguns limites importantes para a poupança podem ser deduzidos (§ 44). 

Não importa qual seja a posição de uma pessoa no tempo, cada uma é forçada a escolher por todas” (p. 

151). Ainda: “Para que um resultado razoável seja atingido, supomos, primeiro, que as partes representam 

linhagens familiares, digamos assim, que se preocupam pelo menos com seus descendentes mais próximos; 

segundo, que o princípio adotado deve ser tal que elas desejem que as gerações anteriores o tenham seguido 

(§ 22). Essas restrições, juntamente com o véu da ignorância, têm por função garantir que qualquer geração 

se preocupe com todas as outras” (p. 318). 

531 Vale mencionar a reflexão de Doran: “Although parents may look out sharply for the interests of their 

children in the political process, it is doubtful that they are nearly so vigilant on matters that would affect 

their more distant descendants [...] The notion that current generations inevitably will take the interests of 

future generations into account through parental concern and affection suggests at most that current 

generations will look one or two generations forward. But perhaps that is sufficient. Current and future 

generations overlap continuously, and the tie between current and future generations is continuously 

renewed as chi ldren grow to adults and have their own children [...] If each generation looks out for the 

interests of the immediately following generation until that following generation is able to protect its own 

interests, the problem of equity between the generations will have been at least partly addressed” (DORAN, 

Michael. Intergenerational equity in fiscal policy reform. Tax Law Review, n. 61, 2008. p. 291-292). 

532 Jane English foi pioneira na crítica às alterações promovidas por Rawls aos conceitos de posição original e 

véu da ignorância, quando tratou da justiça entre gerações. Mostrou, especialmente, que tais ideias sempre 

tiveram (e permaneceram tendo, nos demais assuntos não intergeracionais) o ponto de partida de indivíduos 

não altruístas ou benevolentes e que escolheriam aqueles princípios de justiça no interesse próprio 

(ENGLISH, Jane. Justice between generations. Philosophical studies. An International Journal for 

Philosophy in the Analytic Tradition, v.  31, n. 2, fev. 1977. p. 92-93) – e estas premissas impediriam que 

se concebessem os indivíduos na posição original como preocupados com seus descendentes. Argumentou 

que a colocação dos indivíduos na posição original como representantes de linhagens familiares – em 

diversas acepções possíveis dessa locução – poderia facilmente resultar em princípios de justiça bem 

diversos da poupança justa (Ibidem, p. 96.). E que a limitação trazida por Rawls, para explicar a razão pela 

qual alterou a posição original (que as partes não saberiam se as gerações anteriores pouparam), seria 

desconectada do resto da teoria – que não é real, mas hipotética. Tudo a indicar que um princípio de 

poupança não seria contrário à atuação do indivíduo como em defesa do interesse próprio (Ibidem, p. 98.). 

As críticas da referida autora foram fulcrais na reformulação do princípio da poupança justa, 

posteriormente, por John Rawls. Para Daniel Attas, a mudança da posição original para adequar a justiça 

entre gerações enfraqueceu a tese de Rawls metodologicamente. Mas sua opinião é de que o acréscimo 

dessa motivação adicional (chefes de família preocupados com seus herdeiros) é simplesmente inócuo, 

porque seus efeitos derivariam da posição original, em sua concepção primeira. E mais: Attas vê razões 

para considerar a poupança justa como apenas um estágio de aplicação do princípio da diferença – “uma 

cláusula em sua articulação plena”, para “melhorar a situação dos menos favorecidos em uma dimensão 

intertemporal, da mesma forma que a desigualdade trata a dimensão intrageracional” (ATTAS, Daniel. A 

transgenerational difference principle. In: GOSSERIES, Axel; MEYER, Lukas H. (Coord.). 

Intergenerational justice, p. 216-217.). Ou ainda: a poupança justa deveria ser vista como “estendendo a 

racionalidade intrageracional do princípio [da diferença] para considerar e fazer uso do aspecto 

transgeracional visando melhor refletir os interesses dos menos favorecidos” (Ibidem, p. 192). 
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que “as maiores expectativas daqueles em melhor situação são justas se, e somente se, 

funcionam como parte de um esquema que melhora as expectativas dos membros menos 

favorecidos da sociedade”533, o que vai de encontro à melhor situação daquele que tão 

somente herdou). 

Assim, não é de se estranhar que Tipke considere os impostos sobre herança como 

sendo do gênero normas com objetivo social, espécie de norma de redistribuição, sendo não 

motivada por objetivo fiscal, mas por política social534. 

E, assim como no item anterior, este tópico também voltou ao escrutínio social com 

mais força a partir de Piketty – que no passado já havia colocado a transmissão hereditária 

como “mais óbvio canal de explicação de por quê a desigualdade persiste entre gerações”535. 

É que, coerente com seu diagnóstico de que as desigualdades crescem porque o retorno do 

capital é superior ao crescimento da economia (r > g), aquele Autor observa que a 

transmissão hereditária é das formas mais comuns com que a concentração patrimonial se 

reproduz, mantendo intocada a desigualdade total. Sustenta, por exemplo, que “o passado 

tende a devorar o presente: as riquezas vindas do passado progridem automaticamente mais 

rápido – sem que seja necessário trabalhar – do que as riquezas produzidas pelo trabalho”, o 

                                                 

533 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução de Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: 

Martins Fontes, 1997., p. 79-80. Prossegue na p. 80: “A ideia intuitiva é de que a ordem social não deve 

estabelecer e assegurar as perspectivas mais atraentes dos que estão em melhores condições a não ser que, 

fazendo isso, traga também vantagens para os menos afortunados [...] o princípio da diferença é uma 

condição fortemente igual no sentido de que, se não houver uma distribuição que melhore a situação de 

ambas as pessoas (limitando-nos, para simplificar, ao caso de duas pessoas), deve-se preferir uma 

distribuição igual [...] Não importa o quanto a situação de cada pessoa seja melhorada; do ponto de vista 

do princípio da diferença, não há ganho algum a não ser que o outro também ganhe”. E na p. 81: “De acordo 

com o princípio da diferença, a desigualdade é justificável apenas se a diferença de expectativas for 

vantajosa para o homem representativo que está em piores condições”. 

534 TIPKE, Klaus. Princípio de Igualdade e Ideia de Sistema no Direito Tributário. In MACHADO, Brandão 

(coord.). Direito Tributário. Estudos em homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 

1984. p. 523-524. 

535 PIKETTY, Thomas. Theories of persistent inequality and intergenerational mobility. In: ATKINSON, 

Anthony B.; BOURGUIGNON, François (eds.). Handbook of income distribution, v.  1. Amsterdam: 

Elsevier, 2000. p. 436. 
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que “tende a gerar uma importância desproporcional e duradoura das desigualdades criadas 

no passado e, portanto, das heranças”536-537.  

Então, “do ponto de vista da igualdade de oportunidades, faz sentido tributar menos 

pesadamente a renda merecida ou a riqueza construída (pelas quais o indíviduo pode ser 

                                                 

536 PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Intrínseca, 2014. p. 369. Observa, por exemplo, que é “quase inevitável que esse rendimento do 

capital seja bem superior à taxa de crescimento, o que dá automaticamente uma importância desmedida às 

desigualdades patrimoniais vindas do passado” (p. 412). Sua construção nesse tema considera a análise de 

construção patrimonial da belle époque francesa até 1914, quando os choques mundiais reduziram 

(“rejuvenesceram” – “a guerra age como um retorno ao zero – ou quase isso – dos contadores de 

acumulação de riqueza” – fl. 388) consideravelmente os patrimônios. Daí que Piketty, colocando grande 

parte das fortunas dos sexagenários logo antes de 1914 não eram oriundas de herança (mas da construção 

de indústrias, por exemplo), segue: “No entanto, a dinâmica dominante que por fim explica a maior parte 

da concentração patrimonial deriva automaticamente da desigualdade r > g. Seja a fortuna aos cinquenta e 

sessenta anos advinda de uma herança ou de uma vida mais ativa, o fato é que, além de um determinado 

limiar, o capital tende a se reproduzir sozinho e se acumular exponencialmente. Na lógica r > g, o 

empreendedor tende sempre a se transformar em rentista, seja um pouco mais tarde na vida (...), seja na 

geração seguinte” (p. 386). Para o autor, o fluxo de heranças no século XXI será substancialmente superior 

ao do século XX. Por volta de 1970, quando o estoque de riqueza herdada atingiu seu ponto mais baixo nos 

últimos 165 (cento e sessenta e cinco) anos, viu-se o único momento em que “os patrimônios acumulados 

pelos vivos constituíam a maior parte da riqueza” (fl. 392). O tema de evolução das heranças ao longo do 

tempo retorna em: PIKETTY, Thomas; SAEZ, Emmanuel. Inequality in the long run. Science, v.  344, n. 

6186, mai 2014. p. 838-842 e material suplementar disponível em: <http://eml.berkeley.edu/~saez/piketty-

saezScience14.pdf>. Acesso em 24 jun. 2015. A percepção de aumento do fluxo e estoque de heranças, 

apresentada por Piketty, é confirmada no Brasil por Antônio Albano de Freitas – FREITAS, Antônio 

Albano de. O impacto da herança e de sua tributação na distribuição patrimonial e de rendimentos. Tese 

(Doutorado). Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2017. p. 168; FREITAS, Antônio 

Albano de. O impacto da herança e de sua tributação na distribuição de rendimentos: uma análise do 

Brasil e do RS. Apresentação. Disponível em: <https://www.fee.rs.gov.br/wp-

content/uploads/2017.jul.20170721antonio-albano-de-freitas.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2018. E é 

confirmada na Suíça por: BRÜLHART, Marius; DEUPERTUIS, Didier; MOREAU, Elodie. Inheritance 

flows in Switzerland, 1911-2011. jan 2017. CEPR Discussion Paper. n. DP11768. Disponível em: SSRN: 

<https://ssrn.com/abstract=2900185>. Acesso em: 19 fev. 2018. De outro lado, contudo, destacando na 

análise o papel do envelhecimento populacional para concluir que esta base tributária será fraca e 

inconfiável nos próximos vinte anos, e por isso mesmo uma base ruim para responder pela busca de 

equidade, ver: PROFETA, Paola; SCABROSETTI, Simona; WINER, Stanley L. Wealth transfer taxation: 

an empirical investigation. International Tax and Public Finance, v.  21, n. 04. ago 2014. 

537 “Inheritance and mobility are closely related to the fundamental social good of equality of opportunity. It 

strikes most people as deeply unfair that some people, by virtue of their birth, are condemned to live in 

poverty while others inherit great wealth. Inheritance and birth-given advantages are ethically suspect, and 

inequality generated by such sources stands in tension with the ideals of equality and fairness. In contrast, 

inequality generated by differences in work effort, productivity, and ability are substantially less 

controversial and strike many as justified. Because such very different mechanisms could give rise to the 

same distribution of income and wealth, it is crucial to disentangle the factors creating inequality in 

determining whether egalitarian policies are warranted”. NIELSEN, Eric. R. Human Capital and Wealth 

before and after Capital in the Twenty-First Century. In: BOUSHEY, Heather; DELONG, J. Bradford; 

STEINBAUM, Marshall (eds.). After Piketty: the agenda for economics and inequality. Cambridge, 

Massachusstes, Londong, England: Harvard University Press, 2017. p. 159. O Autor considera que a obra 

de Piketty carece de dados e análises a respeito do capital humano transferido, estando tais dados voltados 

apenas ao capital financeiro/imobiliário. 

http://eml.berkeley.edu/~saez/piketty-saezScience14.pdf
http://eml.berkeley.edu/~saez/piketty-saezScience14.pdf
https://www.fee.rs.gov.br/wp-content/uploads/2017.jul.20170721antonio-albano-de-freitas.pdf
https://www.fee.rs.gov.br/wp-content/uploads/2017.jul.20170721antonio-albano-de-freitas.pdf
https://ssrn.com/abstract=2900185
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responsabilizado, ao menos em parte) do que a riqueza herdada (pela qual o indivíduo 

dificilmente pode ser responsabilizado)”538. 

Essa mais recente leva de estudos levou até mesmo Stiglitz a rever seus modelos 

(Stiglitz/Atkinson, 1976) anteriores, afirmando que são insuficientes porque supunham que 

os indivíduos eram idênticos exceto por suas habilidades, o que hoje vê com reservas (“há 

enormes diferenças em riqueza herdada e enormes diferenças em retornos de capital àqueles 

com riqueza”). Por isso mesmo, entende que há uma razão simples para tributar os retornos 

de capital dos muito ricos, que é a equidade desta medida, que traz benefícios superiores aos 

eventuais efeitos distorcionários539. 

Piketty utiliza o exemplo dos romancistas franceses (especialmente Balzac) para 

demonstrar culturalmente como as heranças eram partes necessárias e muito relevantes da 

aristocracia francesa. Krugman, resenhando Piketty, dada a relevância dos dados a respeito 

da magnitude e relevância das heranças, indica: “não é de se surpreender a obsessão dos 

romancistas com a herança”540. 

Assim, embora seja verdade que o pensamento cultural contemporâneo condena o 

comportamento hereditário-rentista, valorizando a desigualdade meritória541; e embora seja 

verdade também que o número de fortunas hereditárias reduziu-se consideravelmente, os 

números indicam que a remuneração do capital segue seu patamar: existem mais heranças 

“médias e médias-altas” (cresceu muito o percentual de pessoas que, ao longo da vida, 

recebeu mais em herança do que os rendimentos do trabalho da metade mais pobre da 

                                                 

538 PIKETTY, Thomas; SAEZ, Emmanuel; ZUCMAN, Gabriel. Rethinking capital and wealth taxation. 2013. 

Mimeo. Disponível em: <http://piketty.pse.ens.fr/files/PikettySaez2014RKT.pdf>. Acesso em : 18 fev. 

2018. p. 06-07. 

539 STIGLITZ, Joseph E. Pareto efficient taxation and expenditures: pre- and re-distribution. NBER Workng 

paper. n. 23892. out./2017. p. 29/41-42. 

540 KRUGMAN, Paul. Why we’re in a New Gilded Age. Resenha de Capital in the Twenty-Forst Century, de 

Thomas Piketty. New York Review of Books, 08 maio. 2014. Disponível em: 

<http://www.nybooks.com/articles/2014.mai.08/thomaspikettynewgildedage/>. Acesso em: 18 fev. 2018. 

541 Para uma discussão do ponto de vista da ética filosófica, ver: LAFAYE, Caroline Guibet. Ethics of 

Inheritance. Philosophy today, 52 (1). 2008. Conclui (p. 16): “If inheritance is not only an economical topic 

– as we showed it – but should give rise to an ethics of inheritance, ethical arguments plead for the 

implementation of Haslett’s proposal, i.e. a quota on the amounts people are allowed to receive from 

bequests and gifs during all their life. In fact, Haslett’s proposal would certainly contribute to reduce 

inequality of opportunity in so far as opportunities are conditional to wealth. This reform also seems to be 

the most able to induce and develop a deeper sense of community”. 

http://piketty.pse.ens.fr/files/PikettySaez2014RKT.pdf
http://www.nybooks.com/articles/2014.mai.08/thomaspikettynewgildedage/
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população), que embora não permitam ao sujeito entregar-se ao ócio, representam valores 

suficientemente grandes para ofertar vantagens competitivas enormes a estes que Piketty 

chama de “pequenos rentistas”542, sejam elas em termos de educação formal543, atividades 

extracurriculares, alimentação e saúde, estímulo motor, experiência profissional, 

estabilidade emocional, habilidade social, sentimento de pertencimento ou apenas 

participação nos círculos e formação de network social com pessoas que são ou venham se 

tornar de influência – o tema foi retratado pela revista The Economist com o sugestivo título 

de “Uma Meritocracia Hereditária”, que inclui considerações mesmo sobre os casamentos 

entre filhos de famílias já abastadas, reproduzindo a concentração econômica parental544. 

                                                 

542 Ibidem. p. 409-410. 

543 “A verdade é que as conclusões de Sorokin e de Inhaber e Carroll encontram apoio em um corpo muito 

maior da literatura sobre mobilidade intergeracional que indica que o papel da educação formal na 

mobilidade varia conforme as classes de origem, e tende a ser menos importante para aqueles cujos pais 

vêm de classes mais altas. Heranças de patrimônio, por exemplo, têm umpapel importante na transmissão 

de vantagens entre gerações para as classes mais altas”. MEDEIROS, Marcelo; GALVÃO, Juliana de 

Castro. Educação e rendimentos dos ricos no Brasil. DADOS – Revista de Ciências Sociais, v.  59, n. 2. 

Rio de Janeiro, 2016. p. 359. O estudo, contudo, conclui que é limitado o papel da educação universitária 

geral para introduzir o indivíduo no grupo de ricos, sendo também limitada, embora mais forte, a educação 

de elite: “não se deve assumir que os ricos são ricos, predominantemente, porque são mais educados,mesmo 

quando consideramos indicadores importantes como o tipo de formação de nível superior” (p. 375). Vale 

ainda mencionar a relevância da educação não apenas nos estudos sobre desigualdade, mas sobre 

mobilidade. Assim: “A particularly important concern is the role that educational attainment plays in the 

intergenerational stratification process. Given that Latin America’s inequality is largely accounted for by 

high returns to skill, education is likely to play a pivotal role in intergenerational reproduction. So far, the 

evidence is scarce, but existing studies suggest the mediating role of education is extremely strong, perhaps 

even stronger in Latin America than in the advanced industrial world (Bal´an et al. 1973, Jorrat 2000, 

Ribeiro 2008, Sol´ıs 2007). From one perspective, the strong mediating role of education is good news: the 

transmission of advantage net of education reflects processes such as the use of social capital or the direct 

inheritance of wealth, which are seen as pure ascription. However, the strong mediating role of education 

creates a situation of ‘inherited meritocracy’— intergenerational persistence that is legitimized and 

naturalized by educational attainment— when, in fact, this situation emerges from the strong barriers that 

disadvantaged families in Latin America face to access quantity and quality of education” – TORCHE, 

Florencia. Intergenerational mobility and inequality: the latin american case. Annual review of Sociology, 

v.  40. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071811-145521>. Acesso em: 18 fev. 

2018. 

544  ECONOMIST, The. An hereditary meritocracy. 24 jan. 2015. Disponível em: 

<https://www.economist.com/news/briefing/21640316-children-rich-and-powerful-are-increasingly-well-

suited-earning-wealth-and-power>. Acesso em: 18 fev. 2018. Coloca Tanzi “In practice, it is difficult to 

distinguish between the two kinds of inequality. Once created, inequality is likely to influence the present 

and the future income distribution, because the children of today’s rich will inherit more wealth (and not 

just more real wealth) than the children of the poor. In addition to property, they will often inherit more 

human capital, more valuable social connections and, during their young ages, the financial means that 

allow them to attend better schools and to get more valuable education. Often, as was the case in the 

traditional, aristocratic societies of the past, they will end up marrying the children of individuals with 

similar background, thus forming a new social class” – TANZI, Vito. Budget institutions and fiscal policy 

in Brazil. Rivista Di Diritto Finanziario e Scienza Delle Finanze, Anno LXXIV, Fasc. 3. 2015 p. 332. 

https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071811-145521
https://www.economist.com/news/briefing/21640316-children-rich-and-powerful-are-increasingly-well-suited-earning-wealth-and-power%3e.%20Acesso%20em:
https://www.economist.com/news/briefing/21640316-children-rich-and-powerful-are-increasingly-well-suited-earning-wealth-and-power%3e.%20Acesso%20em:
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Vale, no tema, e demonstrando que as famílias mais ricas são também as que 

receberam mais herança, observar o gráfico abaixo, que deixa clara a provável subestimação 

dos valores herdados (dado que a pesquisa é fundada em survey, que depende da própria 

afirmação do recipiente545): 

 

 

Fonte: BRUENIG, Matt. LEWIS, Nathaniel. Jacobin. Inheriting the world. 2017. Disponível em: 

https://www.jacobinmag.com/2017/10/inheritance-wealthy-one-percent. Acesso em 18 fev.2018. 

 

                                                 

Ainda Tanzi, em outra época, destacando que as regras hereditárias definem o instituto e os resultados 

sociais a serem alcançados, observa que “Em muitas sociedades, os herdeiros recebem por herança não 

apenas ativos reais, mas também posições especiais na sociedade. Assim, há um tipo de ‘capital social’ que 

é também transferido, juntamente com os ativos reais. Esse capital social é formado pelo nome da família 

e pelo prestígio desse nome, pelas conexões da família, bem como por direitos adquiridos sobre 

determinadas atividades da sociedade (...) Esses rendimentos, que poderiam ser definidos como 

‘rendimentos posicionais’ são muito importantes na definição da distribuição de renda e de privilégios em 

muitos países (...) a distribuição de renda e a desigualdade em geral, são fortemente influenciadas pelos 

rendimentos posicionais e pela riqueza real (...) Em seu papel fiscal, o governo pode ter mais condições de 

influenciar a distribuição de riqueza do que a distribuição de rendimentos posicionais, embora, em ambos 

os casos a sua influência seja, provavelmente limitada” – TANZI, Vito. Os determinantes da desigualdade 

e o papel do governo. In: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. Distribuição de riqueza 

e crescimento econômico. Brasília: Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural / Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável / Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2000. 

545 Sobre as dificuldades de extrair, em surveys, informações a respeito de tópicos sensíveis como herança, ver: 

PAGE, Benjamin I.; BARTELS, Larry M.; SEAWRIGHT, Jason. Interviewing wealthy americans. 

Northwestern University Working Paper Series WP-11-07. 2011. 

https://www.jacobinmag.com/2017/10/inheritance-wealthy-one-percent
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E, na imediara sequência, a imagem é ainda mais contundente quando demonstra 

quanto cada decil herdou: 

 

 

Fonte: BRUENIG, Matt. LEWIS, Nathaniel. Jacobin. Inheriting the world. 2017. Disponível em: 

<https://www.jacobinmag.com/2017/10/inheritance-wealthy-one-percent>. Acesso em: 18 fev. 2018. 

  

A OXFAM estima que “um terço das fortunas bilionárias pode ser atribuído a 

heranças”, acrescendo que “nos próximos 20 anos, 500 das pessoas mais ricas do mundo 

deixarão US$ 2,4 trilhões para os seus herdeiros - uma soma maior do que o PIB da Índia, 

país com 1,3 bilhão de habitantes”546. 

Daí que Gregory Clark, observando que a intuição corriqueira (que apontava menor 

mobilidade) contraria os estudos tradicionais (que apontam maior mobilidade) sobre 

mobilidade social, desafiou estes últimos, fixando sua pesquisa entre países e gerações não 

em números, mas em famílias; considerou que os estudos não conseguem captar traços 

sociais (por vezes anômalos, arbitrários, caóticos, mas não menos existentes). Assim, conclui 

que o “nível de persistência” medido pela observação empírica familiar é consistentemente 

                                                 

546  OXFAM. Compensem o trabalho, não a riqueza. Resumo. jan 2018. Disponível em: 

<https://www.oxfam.org.br/assim-nao-davos>. Acesso em: 18 fev. 2018. p. 09. 

https://www.jacobinmag.com/2017/10/inheritance-wealthy-one-percent
https://www.oxfam.org.br/assim-nao-davos
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superior ao mesmo nível fixado nas medidas tradicionais. Para Clark, então, “o status social 

é herdado tão fortemente quanto qualquer traço biológico, como a altura” e as instituições 

comumente usadas para reduzir esta característica (a tributação redistributiva entre elas) têm 

observado pouco ou nenhum efeito. Daí que considera que entre 50 e 70% da mobilidade 

social em uma geração é previsível na concepção – “a posição social é em sua maior parte 

determinada por habilidades inatas e herdadas”, logo “não devemos criar estruturas que 

potencializem as recompensas de uma alta posição social”547. 

E, sendo a formação de heranças um item relevante na pauta das desigualdades 

criadas e que vem crescendo548 (heranças e doações cresceram de R$ 22,8 bilhões em 2007 

a R$ 70,3 bilhões em 2014549), mantidas ou não obstadas pelas instituições fiscais – no 

período pós-1989, a tendência foi de supressão/extinção dos tributos, mesmo em países de 

forte cultura igualitária550 –, é de todo esperado que seja suscitado o uso da tributação como 

forma de combate. 

                                                 

547 CLARK, Gregory. The son also rises: surnames and the history of social mobility. Princeton: Princeton 

University Press, 2014. 

548 Relatório da PWC reafirma a tendência de crescimento, já manifestada em rodapé acima por Piketty e 

Freitas. PWC. New value creators gain momentum: billionaires insights. 2017. Disponível em: 

<https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/billionaires-insights.html>. 

Acesso em : 18 fev. 2018. Para Sérgio Gobetti (em entrevista ao Jornal do Comércio), esse crescimento se 

explica também com base nas baixas taxas de crescimento populacional: “No passado, a herança era 

dividida entre quatro a 10 filhos. Hoje, os mais ricos transferem patrimônio a um ou dois filhos. Então, a 

concentração de renda e riqueza tende a ser cada vez maior, por isso economistas liberais e não liberais 

defendem essa tributação” – Jornal do Comércio. Entrevista especial: 'Tributação brasileira é 

escandalosamente benéfica aos muito ricos’, diz economista. 04 dez. 2017. Disponível em: 

<http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017.dez.politica/599446-tributacao-brasileira-e-escandalosamente-

benefica-aos-muito-ricos--diz-economista.html>. Acesso em: 18 fev. 2018. 

549 FREITAS, Antônio Albano de. O impacto da herança e de sua tributação na distribuição patrimonial e de 

rendimentos. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2017. p. 163. 

Como coloca o Autor, estes números são os expostos pelas Declarações de Imposto de Renda, tendendo a 

ser deveras subestimados. 

550 “Human capital accumulated in the first part of life matters for lifetime income. So does inherited wealth. 

In this respect, inheritance taxation is an important tool for enhancing equality. It is somewhat surprising 

that it has lost importance in many countries, even in countries with a strong egalitarian culture such as 

Sweden”. BOURGUIGNON, François. World changes in inequality: na overview of facts, causes, 

consequences and policies. BIS Working Papers n. 654, ago 2017. Ver ainda a informação de Cole, 

contendo quadro afirmando a extinção desse tributo, desde 2000, em: Macau, Portugal, Eslováquia, Suécia, 

Rússia, Hong Kong, Hungria, Singapura, Áustria, Liechtenstein, Brunei, República Checa e Noruega 

(COLE, Alan. Estate and inheritance taxes around the world. Tax Foundation Fiscal Fact n. 458. mar 2015. 

p. 05). 

https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/billionaires-insights.html
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017.dez.politica/599446-tributacao-brasileira-e-escandalosamente-benefica-aos-muito-ricos--diz-economista.html
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017.dez.politica/599446-tributacao-brasileira-e-escandalosamente-benefica-aos-muito-ricos--diz-economista.html
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A tributação sobre heranças não é ideia nova. Scheve e Stasavage documentam seu 

uso em 6 D.C. pelo romano César Augusto, embora o uso na forma moderna encontre origem 

na França em 1791551. Mas, de grupo de dezenove países pesquisados pelos Autores, vê-se 

que foram historicamente utilizadas alíquotas irrisórias, que contudo começaram a subir no 

início dos anos 1900, atingiram seu ápice por volta de 1950 (quando ultrapassaram o patamar 

médio de 40%) e caíram fortemente para cerca da metade nos primeiros anos do século XXI. 

Assim: 

 

 

Fonte: SCHEVE, Kenneth; STASAVAGE, David. Taxing the rich: a history of fiscal fairness on the United 

States and Europe. New York, Priceton, Oxford : Russel Sage Foundation, Princeton University Press, 2016. 

p. 101. 

 

E, seguindo a análise do mesmo grupo de países, Scheve e Stasavage concluem que, 

embora não existam dados suficientes a demonstrar que as alíquotas do imposto sobre 

                                                 

551 SCHEVE, Kenneth; STASAVAGE, David. Taxing the rich: a history of fiscal fairness on the United States 

and Europe. New York, Priceton, Oxford: Russel Sage Foundation, Princeton University Press, 2016. p. 

93-94. 
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herança são manipuladas com o objetivo de reduzir desigualdades (em verdade a alteração 

destas alíquotas pareceu ter se movido, no século XX, como resposta ao esforço de guerra), 

é possível sim encontrar evidências de que este tributo reduz a concentação de riqueza552. 

Aqui novamente deve-se desde o princípio recordar que o tema não passa sem 

críticas553. A uma, pela pretensa dupla incidência (sobre a renda recebida, sobre o patrimônio 

e depois sobre a transmissão), mas, considerando que o tributo já existe no sistema 

constitucional brasileiro, não nos referiremos a esta questão554, que tampouco nos 

convence555. Também não entrarermos no debate a respeito da ineficiência do tributo diante 

                                                 

552 SCHEVE, Kenneth; STASAVAGE, David. Taxing the rich: a history of fiscal fairness on the United States 

and Europe. New York, Priceton, Oxford: Russel Sage Foundation, Princeton University Press, 2016. p. 

108. Também não há evidência robusta de que a quantidade de democracia está positivamente relacionada 

com o uso mais intenso detse tributo – p. 109. 

553 Para críticas enfáticas à tributação da herança, ver: SACHSIDA, Adolfo. Novas formas de tributação: 

imposto sobre movimentação financeira e impostos sobre grandes fortunas. In: SACHSIDA, Adolfo (Org.). 

Tributação no Brasil: estudos, ideias e propostas: ICMS, seguridade social, carga tributária, impactos 

econômicos. Brasília: IPEA, 2017. O Autor considera, por exemplo: (1) que é equivocada a utilização de 

tributos como forma de buscar melhorar a distribuição de renda; (2) que os meios de fazê-lo são inefetivos, 

de forma que em geral os tributos acabam sendo recolhidos pelos mais pobres; (3) que não há razão moral 

para tributar a herança, sendo arbitrário visar a riqueza herdada pelos pais e não outras formas de distinção 

não meritórias, como beleza, inteligência e talento; (4) que os pais tiveram mérito na obtenção da riqueza 

e muitas vezes o filhos participaram dessa construção; (5) que “boa parte da concentração de renda é gerada 

pelo próprio governo, e não pelo mercado”; (6) que “a real preocupação de uma política pública deve ser o 

combate à pobreza”, e não a redução de desigualdades; (7) que, embora seja um tributo “fácil de ser 

coletado” e suas dificuldades operacionais sejam apenas acessórias, que gera grande distorção na economia, 

especialmente na precificação de bens e na diminuição nas taxas de poupança doméstica; (8) que são muitas 

as formas de burla do imposto pelos mais ricos. 

554 Em 1983, já se colocava (WEST, Max. The theory of the inheritance tax. Political Science Quarterly, v.  8, 

n. 3. set 1893. p. 443): “ It is sometimes objected that the inheritance tax will drive away capital and 

discourage industry and thrift. These objections really apply less to the inheritance tax than to almost any 

other form of taxation. The deterrent effect of a tax to be paid only after death is not to be compared with 

that of a tax which must be paid every year. The inheritance tax is a less discouragement to industry than 

an income tax; it is a less discouragement to thrift than a property tax; and no tax which can be levied upon 

movable wealth will have less effect in driving away capital. The inheritance tax has been denounced as 

confiscation, extortion and a dangerous step toward communism. This is declamation rather than argument, 

and it is a sufficient answer to point to the numerous theories by which the tax may be explained from the 

standpoint of pure finance. The inheritance tax is no more confiscation or extortion than any other tax ; if 

it appears so, it is because it is unfamiliar, just as the introduction of a property tax where it is a novelty has 

some times been thought to be a step toward confiscation. There is no valid objection to the inheritance tax 

as a part of the fiscal system. In practice it has been found to work well, being difficult to evade and yielding 

large amounts of revenue without injurious results”. 

555  “O argumento de que se trata de uma bitributação não encontra eco na realidade da tributação, por não 

serem os impostos, como lembram Murphy e Nagel (2005, p. 196), ‘[...] como penas criminais, que não 

podem ser impostas duas vezes pelo mesmo crime’. Se assim fosse, não se poderia cobrar o imposto sobre 

o consumo de bens e serviços, uma vez cobrado o imposto sobre a renda, pois seria essa, na verdade, que 

estaria sendo onerada para atender as necessidades básicas de subsistência do indivíduo, e já teria sido 

taxada. Trata-se de fatos geradores completamente distintos: riqueza acumulada, renda e consumo. E, como 

a propriedade não decorre de um direito natural, mas é assegurada e protegida pelo Estado por meio de 
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de sua pretensa facilidade elusiva – como já tivemos a oportunidade de mencionar, isto está 

fora do escopo destas linhas e, ademais, deve-se sempre notar que a comunicação entre 

Administrações Fiscais está em franca evolução, como se vê dos grandes debates e 

formalizações, promovidos pela OCDE, em volta dos BEPS556. Considere-se ainda a crítica 

reiterada de que um imposto sobre herança desincentiva a formação de poupança familiar, 

que tem efeitos sociais desejáveis557. Mirrlees, que revisa os fundamentos teóricos da 

tributação, apreciando a incidência no Reino Unido, entende que a abolição do tributo não é 

algo que seja demandado em termos de eficiência nem é justificado diante da grande e 

crescente desigualdade (recomenda, contudo, a supressão de distorções da norma, que 

qualifica como “bizarras”)558. 

Então, se ultrapassadas estas ponderações, cabe perceber que o tributo sobre a 

herança, praticado no Brasil, observa percentual muito inferior a outros países. Aqui, o 

ITCMD (competência estadual) tem alíquota máxima de 8% e média de cerca de 4%559; 

                                                 

registros tributários, é perfeitamente legítimo que sobre ela incida este tipo de imposto”. OLIVEIRA, 

Fabrício Augusto de; BIASOTO JR., Geraldo. A reforma tributária: removendo entraves para o 

crescimento, a inclusão social e o fortalecimento da federação. Texto para discussão n. 260. Instituto de 

Economia – UNICAMP. Campinas, 2015. p. 17. 

556 Diz respeito a base erosion and profit shifting. Sobre o tema, consultar: <http://www.oecd.org/tax/beps/>. 

Acesso em 17 fev. 2018. 

557Para uma publicação abertamente contrária à ideia de tributo sobre herança, considerando-o 

economicamente danoso, ver: COLE, Alan. Estate and inheritance taxes around the world. Tax Foundation 

Fiscal Fact n. 458. mar 2015. 

558 IFS – Institute for Fiscal Studies ; MIRRLEES, James. Tax By Design: The Mirrlees Review. Oxford 

University Press, 2011. p. 367. 

559 Para exposição didática sobre as alíquotas aplicáveis em cada Estado-Membro brasileiro, ver: RAUSCH, 

Aluizio Porcaro. O acúmulo intergeracional de riqueza tributação de heranças e doações no Brasil. Revista 

jurídica da Presidência. v.  17, n. 113. Brasília, out 2015-jan 2016. p. 568-569. A colocação do ITCMD na 

competência estadual prejudica seu caráter redistributivo – item que desejamos pontuar sem, contudo, 

adentrar neste momento em suas minúcias de cunho federativo. Nesse sentido: “The predominance of state-

level income tax collection hinders redistribution. In some cases, state governments control instruments 

other than the income tax which may affect income redistribution. In Brazil, for example, the taxes on 

inheritances, gifts, and supplemental capital gains are state levies” – BOADWAY, Robin; ROBERTS, 

Sandra; SHAH, Anwar. Fiscal federalism dimensions of tax reform in developing countries. World Bank 

Policy Research Working Paper n. 1385. nov 1994. p. 10. Essa também é a compreensão de Oates, reiterada 

por Bird: “To the extent that non-benefit taxes on mobile economic units are required -- for example, for 

redistributive purposes -- only higher levels of government should impose them” – BIRD, Richard M. 

Subnational taxation in developing countries: a review of the literature. World Bank Policy Research 

Working Paper n. 5450. out 2010. p. 04. Nada obstante a competência estadual cause problemas de 

mobilidade interna, há até mesmo quem proponha que o ITCMD seja transferido à competência municipal. 

Nesse sentido: SENADO FEDERAL. Proposta de Sistema Tributário. Brasília, 2010. 

http://www.oecd.org/tax/beps/
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EUA, Alemanha, França e Reino Unido observam alíquota média de 41%560. Outros países, 

contudo, sequer o exigem, como são os casos de África do Sul561, China, Índia (que já teve 

alíquota máxima de 85% até 1984562), Indonésia, México e Rússia – o que é paradoxal já 

que, quanto menos desenvolvido o país, maior participação terá a riqueza herdada e menor 

terá a renda do trabalho, como destaca Tanzi563. O Chile usa alíquota máxima de 25%564; a 

Coréia do Sul, alíquotas progressivas entre 10 e 50%; a Turquia, alíquotas progressivas entre 

1 e 10%565. É possível mencionar ainda outros países que tributam a sucessão como Espanha 

(alíquota de até 81,6%), Irlanda (33%), Holanda (10 a 40%)566. De forma didática, consoante 

dados da EY e gráfico da Folha de São Paulo:  

 

                                                 

560 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. OBSERVATÓRIO DA EQUIDADE. Indicadores de Equidade no 

Sistema Tributário Nacional. Brasília: Presidência da República, Observatório da Equidade, 2009. p. 29. 

561 Dado de: ALVAREDO, Facundo; CHANCEL, Lucas; PIKETTY, Thomas; SAEZ, Emmanuel; ZUCMAN, 

Gabriel (Coords.). World Inequality Report 2018.p. 262. A África do Sul exige, contudo, um “estate duty” 

à alíquota de 20% - Disponível em: <http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Individuals/Tax-

Stages/Pages/Tax-and-Inheritance.aspx>. Acesso em: 19 fev. 2018. 

562 ALVAREDO, Facundo; et al. World Inequality Report 2018. World Inequality Lab, 2018. p. 19. 

563 TANZI, Vito. Os determinantes da desigualdade e o papel do governo. In: MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. Distribuição de riqueza e crescimento econômico. Brasília: Núcleo 

de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural / Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 

/ Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2000. p. 162. 

564 OLIVEIRA, Fabrício Augusto de; BIASOTO JR., Geraldo. A reforma tributária: removendo entraves para 

o crescimento, a inclusão social e o fortalecimento da federação. Texto para discussão n. 260. Instituto de 

Economia – UNICAMP. Campinas, 2015. p. 17. 

565 Com informações complementares em: EY. Worldwide estate and inheritance tax guide 2014. Disponível 

em: <http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide-Estate-and-Inheritance-Tax-Guide-

2014/$FILE/Worldwide-Estate-and-Inheritance-Tax-Guide-2014.pdf>. Acesso em 18 fev. 2018. 

566 NEVES, António. Imposto sucessório – passado, presente e futuro. Apresentação. Faculdade de Direito da 

Universidade Católica Portuguesa – Escola de Lisboa. Disponível em: 

<http://www.fd.lisboa.ucp.pt/resources/documents/CONFERENCIAS/2016/ImpostoSucessorio_Antonio

Neves.pdf>. Acesso em: 17 fev 2018. 

http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Individuals/Tax-Stages/Pages/Tax-and-Inheritance.aspx
http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Individuals/Tax-Stages/Pages/Tax-and-Inheritance.aspx
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide-Estate-and-Inheritance-Tax-Guide-2014/$FILE/Worldwide-Estate-and-Inheritance-Tax-Guide-2014.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide-Estate-and-Inheritance-Tax-Guide-2014/$FILE/Worldwide-Estate-and-Inheritance-Tax-Guide-2014.pdf
http://www.fd.lisboa.ucp.pt/resources/documents/CONFERENCIAS/2016/ImpostoSucessorio_AntonioNeves.pdf
http://www.fd.lisboa.ucp.pt/resources/documents/CONFERENCIAS/2016/ImpostoSucessorio_AntonioNeves.pdf
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Gráfico: Folha de São Paulo. Herança x Doação no mundo. Disponível em: 

http://arte.folha.uol.com.br/graficos/d4A1J/?. Acesso em 17 fev. 2018.567  

 

Mencione-se, ainda, que não apenas a alíquota máxima brasileira é baixa: a maioria 

dos Estados a mantém em 4 ou 5%; e durante muitos anos era apenas efetivamente cobrado 

na transferência imobiliária, ignorando outras formas de herança – prática deletéria que tem 

sido superada, especialmente com o incremento de fiscalização através do cruzamento de 

dados, como as declarações de IRPF568. 

Assim, embora recentemente tenham havido majorações nos percentuais 

brasileiros569, é certo que ainda há “espaço fiscal”570 e estamos muito longe da média de 

                                                 

567 Dados: EY. Brasil tem uma das menores alíquotas para tributar heranças e doações. 2014. Disponível em: 

http://www.ey.com/br/pt/services/release_brasil_menores_aliquotas_heranca. Acesso em 17/02/2018. 

568 OLIVEIRA, Fabrício Augusto de; BIASOTO JR., Geraldo. A reforma tributária: removendo entraves para 

o crescimento, a inclusão social e o fortalecimento da federação. Texto para discussão n. 260. Instituto de 

Economia – UNICAMP. Campinas, 2015. p. 17. Sobre a limitação da base de incidência, criticando-a como 

equivocada (e sugerindo a inclusão, por exemplo, de ativos empresariais e propriedade agricultural), ver: 

IFS – Institute for Fiscal Studies ; MIRRLEES, James. Tax By Design: The Mirrlees Review. Oxford 

University Press, 2011. p. 367. 

569 EY. Estados elevam alíquota para herança e doações. 2017. Disponível em: 

<http://www.ey.com/br/pt/newsroom/news-releases/release-estados-elevam-aliquota-para-herancas-e-

doacoes>. Acesso em 17 fev. 2018. 

570 AFONSO, José Roberto Rodrigues. Imposto de renda e distribuição de renda e riqueza: as estatísticas fiscais 

e um debate premente no Brasil. Revista da Receita Federal: estudos tributários e aduaneiros v.01, n.jan. 

Brasília, ago/dez 2014. p. 57, Nota de Rodapé n. 34. O FMI parece concordar, embora tenha se manifestado 

com diferentes ênfases: afirmou em 2013 que as análises indicam a existência de “algum potencial” de 

crescimento (IMF. Fiscal Monitor: Taxing times. out 2013. p. 39); já em 2017 coloca que “há espaço”, 

embora voltando-se mais à perspectiva desconcentradora desta tributação (IMF. Fiscal Monitor: Tackling 

http://arte.folha.uol.com.br/graficos/d4A1J/
http://www.ey.com/br/pt/newsroom/news-releases/release-estados-elevam-aliquota-para-herancas-e-doacoes
http://www.ey.com/br/pt/newsroom/news-releases/release-estados-elevam-aliquota-para-herancas-e-doacoes
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41% referida acima. Observando números de 2014, vemos que o Estado que mais arrecadou 

ITCMD (São Paulo), representando 36,5% da arrecadação nacional do tributo, atingiu 

apenas R$ 1,7 bilhões (total nacional: R$ 4,7 bilhões)571. O ITCMD significou em 2014 

0,08% do PIB e 0,25% da Receita Tributária; em 2015, respectivamente 0,11% e 0,34%; em 

2016, 0,12% e 0,36%572 – o viés de crescimento se confirma. Para Freitas, caso o Brasil 

adotasse a alíquota efetiva média dos EUA, por exemplo, esta arrecadação poderia chegar a 

R$ 36,6 bilhões573. Ainda com Freitas, deve-se observar que, mesmo diante da pouca 

representatividade do ITCMD na arrecadação tributária total, o tributo pode atingir potencial 

desconcentrador significante, reduzindo em até 1,28% o índice Gini574. Eis, então, que: 

As baixas alíquotas também contribuem para os elevados indicadores de 

desigualdade. O imposto sobre heranças e doações é uma das ferramentas que atua 

para uma distribuição mais equânime da renda. No Brasil, no entanto, esse 

instrumento tem sido pouco utilizado nessa direção, seja por conta das baixas 

alíquotas, seja por conta da tímida utilização da progressividade na cobrança do 

tributo. Este fato, além de perpetuar a desigualdade existente, faz o país perder a 

oportunidade de realocar recursos significativos para finalidades públicas por 

meio de um incentivo maior a doações575. 

                                                 

inequality. out 2017. p. 28). O World Inequality Report 2018 nota que “inheritance taxes are nonexistent 

or near zero in high-inequality emerging countries, leaving space for important tax reforms in these 

countries” e que “the absence of inheritance taxes in emerging countries suggests that there is ample room 

for progressive tax policies” – ALVAREDO, Facundo; CHANCEL, Lucas; PIKETTY, Thomas; SAEZ, 

Emmanuel; ZUCMAN, Gabriel (Coords.). World Inequality Report 2018. World Inequality Lab, 2018. p. 

19/262. 

571 FREITAS, Antônio Albano de. O impacto da herança e de sua tributação na distribuição de rendimentos: 

uma análise do Brasil e do RS. Apresentação. Disponível em: <https://www.fee.rs.gov.br/wp-

content/uploads/2017.jul.20170721antonio-albano-de-freitas.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2018. p. 12. 

572 Dados: MINISTÉRIO DA FAZENDA. RECEITA FEDERAL. CETAD – Centro de Estudos Tributários e 

Aduaneiros. Carga tributária no Brasil 2016: análise por tributos e bases de incidência. Brasília, dez 2017; 

e MINISTÉRIO DA FAZENDA. RECEITA FEDERAL. CETAD – Centro de Estudos Tributários e 

Aduaneiros. Carga tributária no Brasil 2015: análise por tributos e bases de incidência. Brasília, set 2016. 

Comparativo internacional (2013) de arrecadação do ITCMD como percentual do PIB e percentual da 

arrecadação tributária integral pode ser encontrado em: OLIVEIRA, Fabrício Augusto de; BIASOTO JR., 

Geraldo. A reforma tributária: removendo entraves para o crescimento, a inclusão social e o fortalecimento 

da federação. Texto para discussão n. 260. Instituto de Economia – UNICAMP. Campinas, 2015. p. 15. 

573 FREITAS, Antônio Albano de. Imposto sobre heranças e mobilidade intergeracional. 2015. Disponível 

em: <http://brasildebate.com.br/imposto-sobre-herancas-e-mobilidade-intergeracional/>. Acesso em: 17 

fev. 2018; Idem. Imposto sobre heranças e mobilidade intergeracional no Brasil. Carta de Conjuntura FEE, 

Porto Alegre, ano 24, n. 10, 2015. Disponível em: <http://carta.fee.tche.br/article/imposto-sobre-herancas-

e-mobilidade-intergeracional-no-brasil/>. Acesso em: 17 fev. 2018. 

574 FREITAS, Antônio Albano de. O impacto da herança e de sua tributação na distribuição patrimonial e de 

rendimentos. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2017. p. 196. 

575  SANTANA, Diogo de; DÍAZ, Laura Abramo; SAKON, Fernando Malateaux; SOUZA, Silas Cardoso de. 

Crise fiscal, desigualdade e tributação de heranças e doações no Brasil: chegou a hora de reformar o 

https://www.fee.rs.gov.br/wp-content/uploads/2017.jul.20170721antonio-albano-de-freitas.pdf
https://www.fee.rs.gov.br/wp-content/uploads/2017.jul.20170721antonio-albano-de-freitas.pdf
http://brasildebate.com.br/imposto-sobre-herancas-e-mobilidade-intergeracional/
http://carta.fee.tche.br/article/imposto-sobre-herancas-e-mobilidade-intergeracional-no-brasil/
http://carta.fee.tche.br/article/imposto-sobre-herancas-e-mobilidade-intergeracional-no-brasil/
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O tributo, nada obstante relevante na busca por redução de desigualdades sociais576, 

tem sido pouco explorado nacionalmente, representando mais uma via frustrada de 

persecução do objetivo constitucional577. 

Considere-se, por outro lado, com Schoueri, que a tributação das heranças também 

encontra limite no princípio da vedação ao efeito confiscatório, como declarado na 

Argentina. Nada obstante, existindo no caso uma típica função extrafiscal (embora não 

indutora), distributiva e social, a análise de confiscatoriedade não pode descurar dessa 

circunstância, que afasta a consideração tão somente da capacidade contributiva como 

elemento balizador, autorizando ademais uma “agressividade” vedada à tributação 

tipicamente fiscal – embora também esta consideração deva ser ponderada pela acertada 

colocação de ser “mister distinguir os casos de atividades lícitas e ilícitas. Se ilícita, não há 

como admitir possa o legislador valer-se subterfúgios para declará-la. Se lícita, não há como 

o legislador tributário impedir seu exercício”578. 

E há estudos que, confrontando a proposição de que sua utilidade é reduzida na 

promoção de redistribuição, estipulam que, “além do impacto redistributivo imediato dos 

tributos e das transferências possibilitadas pela tributação, o tributo induz alterações na 

                                                 

ITCMD? Revista Fórum de Direito Financeiro e Econômico, ano 06, n. 11, março-agosto 2017. p. 122. 

Defendem ainda: “Há, portanto, razões de diversas naturezas para defender uma reforma na tributação de 

heranças e doações no Brasil, mas a pergunta é: em que direção? É possível elaborar uma proposta que gere 

recursos expressivos para as receitas públicas  que tenha um efeito distributivo significativo. Os cenários 

elaborados neste artigo caminham nesse sentido. Um aumento das alíquotas dos atuais 4,42% (alíquota 

média nacional arrecadada) para 8%, 13%, 20% ou 29% teria o potencial de gerar receitas adicionais de até 

R$ 13,2 bi, R$ 21,4 bi, R$ 32,9 bi, R$ 47,7 bi, respectivamente” (p. 122). 

576  “o tributo sobre a herança é ainda mais fundamental no decisivo papel que pode cumprir no processo de 

redistribuição de riquezas e na evitação da acumulação desenfreada de capital”. BATISTA JÚNIOR, 

Onofre Alves. O outro Leviatã e a corrida ao fundo do poço. São Paulo: Almedina, 2015. p. 419. 

577  Bustamante e Dutra entendem que uma tributação mais pesada sobre heranças não é apenas moralmente 

justificável como recomendável enquanto concepção política de justiça, devendo, inclusive, vincular a 

incidência com as faixas do IRPF, visando “minimizar uma grande inconsistência no sistema tributário 

nacional, que tributa cada vez mais as atividades produtivas, o consumo e as classes menos favorecidas, e 

cada vez menos a riqueza aleatória gerada pela sorte e pelo status família”. BUSTAMANTE, Thomas da 

Rosa de; DUTRA, Franklin Vinícius Marques. A tributação sobre heranças e doações e sua justificação 

moral: parâmetros introdutórios para a sua valoração e para melhoramentos no sistema jurídico. In: DERZI, 

Misabel Abreu Machado; MELO, João Paulo Fanucchi de Almeida (Coords.). Justiça Fiscal. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2016. 

578 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005. p. 302 e 306-311. 
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dinâmica da riqueza e no equilíbrio da distribuição de riquezas”579; outros consideram que o 

ganho social, ainda que seja pouco em termos de redução da concentração de riqueza nas 

mãos dos ricos ou de reduzir os privilégios de seus filhos, é substancial em termos de bem-

estar de um recém-nascido sob o véu da ignorância – isto é, proporciona aumento nas 

chances gerais de sucesso580. 

Registre-se, que o ITCMD, em alguns Estados brasileiros, tem previsão de alíquotas 

progressivas, promovendo o objetivo de reduzir desigualdades581. Esta progressividade foi 

levada ao STF para exame de constitucionalidade. O tema será abordado no capítulo 

seguinte, ao lado de outras considerações a respeito da progressividade tributária no sistema 

constitucional-tributário brasileiro. 

Finalmente, convém registrar e homenagear a proposta de Atkinson (economista, 

patrono dos estudos sobre desigualdade, mentor de muitos dos pesquisadores aqui 

mencionados, dentre eles Thomas Piketty; autor de mais de 40 livros e 350 artigos 

científicos; falecido em 01/01/2017582), sempre em intuito desconcentrador. O Autor apoiava 

uma política pública que criasse uma “herança para todos”, dotação de capital, como uma 

herança mínima, pagável a todos os jovens, quando atingissem idade adulta – assim, embora 

as heranças sejam fator de desigualdade, “se todos herdarem a mesma quantia, as condições 

de igualdade seriam niveladas”. Atkinson discute alguns possíveis itens regulatórios da 

                                                 

579 COWELL, Frank A.; VAN DE GAER, Dirk; HE, Chang. Inheritance taxation: redistribution and 

predistribution. 2017. STICERD - Public Economics Programme Discussion Papers 35, Suntory and 

Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines – London School of Economics. 

Disponível em: <https://ideas.repec.org/p/cep/stippp/35.html>. Acesso em: 18 fev. 2018.. 

580 DE NARDI, Mariacristina; YANG, Fang. Wealth Inequality, Family Background, and Estate Taxation. 

NBER Working Paper n. 21047. mar 2015. 

581  Interessantes as proposições de Rausch quanto à progressividade do tributo sobre herança, visando melhor 

cumprir o desiderato redistributivo: “proponho que a progressividade do ITCMD ocorra à razão de três 

variáveis: valor transmitido; patrimônio do herdeiro; e grau de parentesco. Todas as três para melhor 

cumprir finalidade redistributiva e, assim, reduzir o acúmulo execessivo (sic) de riqueza e seus efeitos 

negativos para a sociedade brasileira”. A progressividade consoante o valor transmitido seria a 

ordinariamente existente; a sobre o patrimônio do herdeiro funcionaria aplicando maior alíquota quanto 

maior o patrimônio do beneficiário, evitando excessivo acúmulo; a progressividade em razão do grau de 

parentesco funcionaria consoante a afinidade, aplicando maior alíquota a maiores distâncias de parentesco, 

aplicando também maiores alíquotas aos ascendentes em comparação aos descendentes. RAUSCH, Aluizio 

Porcaro. Sobre a necessidade de maior tributação de heranças e doações no Brasil. In: DERZI, Misabel 

Abreu Machado; MELO, João Paulo Fanucchi de Almeida (Coords.). Justiça Fiscal. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2016. p. 43-45. 

582 Piketty publicou em seu blog breve texto indicando a relevância da produção de Atkinson: 

<http://piketty.blog.lemonde.fr/2017.jan.03/passing-of-anthony-b-atkinson/>. Acesso em: 19 fev. 2018. 

https://ideas.repec.org/p/cep/stippp/35.html
http://piketty.blog.lemonde.fr/2017.jan.03/passing-of-anthony-b-atkinson/


233 

 

 

regra, como a limitação de seu gasto (orientando-o no sentido da educação ou em imóveis 

ou no início de um negócio). O financiamento para esta política seria oriundo da tributação 

progressiva sobre as heranças, mediante imposto focado no valor recebido pelo beneficiário 

– e não pelo valor dado, o que geraria incentivo para que “a riqueza fosse dividida de modo 

mais amplo” pois “as pessoas poderiam transmitir sua riqueza sem pagar impostos se a 

transmitissem para aqueles que receberam pouco até em suas receitas vitalícias”583. 

 

2.1.8. A regra de não-vinculação584 da receita de impostos. 

Para Misabel Derzi, a regra que veda a vinculação da receita de impostos (CF/88, art. 

167, IV) é, também, um elemento a considerar dentro da análise fiscal do objetivo 

constitucional de redução de desigualdades. 

É que, em sua visão, nada obstante esta norma efetivamente se justifique como 

corolário da universalidade585, uma visão sob a ótica distributiva conduz a novas ideias: “se 

a destinação do produto arrecadado estiver previamente definida por ação do legislador, 

reduz-se a margem de distributividade que lhes é inerente”586; e, com Baleeiro, “o orçamento 

                                                 

583 ATKINSON, Anthony B. Desigualdade: o que pode ser feito? Tradução de Elisa Câmara. São Paulo: LeYa, 

2015. p. 210-212 e 236-240. 

584 Utilizamos aqui o termo “vinculação” na forma da conceituação de Scaff: “vinculação da receita 

corresponde a um liame normativo (constitucional ou legal) estabelecido para a receita, unindo-a a certa 

despesa, órgão ou fundo. Trata-se de um conceito relacional (...) Outro conceito é o de afetação, que possui 

correlação com finalidades. Enquanto a vinculação cria um liame normativo entre receita e despesa, a 

afetação diz respeito a uma finalidade a ser realizada com aquela despesa. A vinculação é um instrumento 

financeiro formal, enquanto a afetação é uma técnica financeira de conteúdo, pois cria um objetivo a ser 

alcançado com aquele recurso, usualmente de conteúdo social, de investimento ou de garantia”. SCAFF, 

Fernando Facury. Royalties do petróleo, minério e energia: aspectos constitucionais, financeiros e 

tributários. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 259. 

585 “As receitas devem formar massa distinta e única, cobrindo o conjunto das despesas, segundo as prioridades 

eleitas pelo Parlamento. Somente assim será possível o planejamento. Se as vinculações avultam, ficando 

a receita comprometida por antecipação pelo legislador tributário, ao legislador orçamentário cassar-se-á a 

faculdade de programar e o plenajemnto integrado”. DERZI, Misabel Abreu Machado. O princípio da não-

afetação da receita de impostos e a justiça distributiva. In: HORVATH, Estevão; CONTI, José Maurício; 

SCAFF, Fernando Facury (Org.). Direito Financeiro, Econômico e Tributário: homenagem a Regis 

Fernandes de Oliveira. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 640. Ainda: “De fato, sem disponibilidade de 

meios financeiros para programar gastos, segundo as prioridades escolhidas e a realidade conjuntural 

esperada, não haverá a menor possibilidade de planejamento, de otimização e de gestão ordenada das 

finanças públicas. Para isso, é fundamental que um volume representativo de recursos esteja desimpedido, 

disponível para a melhor aplicação possível” (p. 647). 

586 Ibidem. 
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público deve buscar o equilíbrio econômico-social (redução das desigualdades e da miséria), 

e não apenas o equilíbrio contábil-financeiro”587. 

O problema visto por Derzi, contudo, está diretamente relacionado às considerações 

já expostas nesta tese: os impostos de maior poder redistributivo (sobre o patrimônio e a 

renda) são pouco explorados no cenário nacional; são muito explorados os tributos sobre o 

consumo, de resultado regressivo. A eventual revogação da regra de não vinculação, 

justamente por isso, seria muito nociva. 

Para melhor demonstrar sua ideia, a Autora apresenta o caso estadunidense, levado à 

Suprema Corte dos EUA, do Distrito Escolar Independente de San Antonio (Texas) x 

Demetrio P. Rodriguez e outros, decidido em março/1973588. Naquele caso, discutiu-se o 

sistema de financiamento escolar, especialmente observando a constitucionalidade da 

relação imposto-escola-vizinhança, segundo a qual as escolas locais funcionavam de acordo 

com os tributos arrecadados localmente, de forma que as localidades mais ricas tinham 

escolas melhores e as mais pobres, piores. A Suprema Corte entendeu, ao final, por maioria 

de 5 x 4, em virada conservadora da jurisprudência que vinha até então se formando, pela 

constitucionalidade do modelo, explicitando que as diferenciações baseadas na situação 

patrimonial não eram, a princípio, “constitucionalmente suspeitas”. Foi validada a existência 

de escolas com diferentes qualidades, baseadas neste critério. 

Derzi, então, com este caso em vista, afirma que uma regra de não-vinculação da 

receita de impostos impediria semelhante inequidade. Daí dizer que eventual supressão da 

regra constitucional brasileira, especialmente diante da força da tributação sobre o consumo, 

“desencadearia efeitos mais nocivos, porque acentuaria a regressividade de nosso sistema 

tributário já tão regressivo, sem a contrapartida da intensidade da arrecadação sobre a renda 

e a herança”589; “seria mais cruel ainda a regressividade do sistema”590. 

                                                 

587 Ibidem, p. 647. 

588 DERZI, Misabel Abreu Machado. O princípio da não-afetação da receita de impostos e a justiça distributiva. 

In: HORVATH, Estevão; CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando Facury (Org.). Direito Financeiro, 

Econômico e Tributário: homenagem a Regis Fernandes de Oliveira. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 

644-647. 

589 Ibidem, p. 648. 

590 Ibidem, p. 660. 
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A reflexão de Derzi, embora pontual, não é desacompanhada. Ainda que os 

comentários mais frequentes a esta norma digam respeito tão somente ao seu propósito de 

evitar o engessamento do orçamento público591, o seu aspecto redistributivo é também 

lembrado592, de forma menos frequente – Bös, embora não coloque o tema no centro, refere 

que uma regra de não vinculação “facilita a busca por objetivos distributivos e de 

estabilização”593; McCleary registra que vincular “não é desejável para programas em que 

redistribuição ou bem-estar social são enfatizados porque as conexões entre a receita e os 

níveis apropriados de atividade são tênues”594. Catão, na contramão, acredita que a não-

vinculação prejudica a busca por objetivos redistributivos595, embora refira conclusões em 

contrário de Misabel Derzi e de Herrera Molina. 

Fique-se, nesse sentido, com a lição de Fernández. O Autor dispõe que a regra visa 

justamente fazer desaparecer “a relação causa-efeito entre gastos e ingressos configurados 

individualmente, protótipo de uma Fazenda incipiente, em que cada novo ingresso trazia 

implícito um novo serviço público ou uma nova atividade assumida pelo Estado”596. Para 

ele, contudo, há razões de sobra para incluir-se esta regra no ordenamento, apesar de ser 

impopular (“a população aceitaria melhor um tributo, se ele se destina a um fim específico 

[exemplo: a melhora de estradas]. Entretanto, traz o perigo de que os cidadãos exijam que 

                                                 

591 Coloca Ricardo Lobo Torres: o “princípio da não-afetação se justifica na medida em que reserva ao 

Legislativo e à própria Administração, em sua atividade discricionária na execução da despesa pública, 

espaço para determinar os gastos com os investimentos e as políticas sociais” – TORRES, Ricardo Lobo. 

O princípio constitucional orçamentário da não-afetação. Revista de Direito do Estado, n. 6, abr-jun 2007. 

p. 230; CALDAS FURTADO, José de Ribamar. O problema da vinculação de recursos orçamentários. 

Revista do TCU, n. 111, jan-abr 2008. 

592 Embora obra destinada aos diversos aspectos do tema, não discorre em extensão sobre o impacto das 

vinculações no objetivo de reduzir desigualdades: CARVALHO, André Castro. Vinculação de Receitas 

Públicas. São Paulo: Quartier Latin, 2010. 

593 BÖS, Dieter. Earmarked taxation: welfare versus political support. CESifo Working Paper N. 207, nov 

1999. p. 02. 

594 McCLEARY, William. The earmarking of government revenue: a review of some World Bank experience. 

The World Bank Research Observer, v.  6, n. 1, jan 1991. 

595 CATÃO, Marcos André Vinhas. Novas perspectivas no princípio da não-afetação e destinação da receita 

tributária. In: PIRES, Adilson Rodrigues; TORRES, Heleno Taveira (org.). Princípios de direito financeiro 

e tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

596 FERNÁNDEZ, F. Javier Martín. Los fines de los tributos. In: Comentarios a la Ley General Tributaria y 

lines para su reforma, libro-homenaje al profesor Sainz de Bujanda. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 

1991, v.  1. p. 448. 
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os tributos que pagam se destinem a seu benefício exclusivo”597). É que, coerente com as 

colocações acima, a interdição de vinculação dos impostos é norma que diz diretamente com 

a própria característica essencial dessa espécie tributária, impedindo a existência de um 

liame direto e individual entre receita e despesa (o que remete às concepções mais antigas 

sobre o tributo), e promovendo a solidariedade social na medida em que não permite ao 

contribuinte demandar gastos públicos diretamente relacionados a si598. 

Permitindo, portanto, que o fenômeno da tributação tenha caráter também 

redistributivo, o que é tão menos verdadeiro quanto maior for a vinculação entre o 

arrecadado (e os interesses do contribuinte) e o gasto.  

Afinal, como lembra Estevan, contrapondo a ideia de um Estado de Taxas, onde o 

financiamento do Estado seria primordialmente em bases contraprestacionais, isso seria 

impossível diante da “perda do poder redistributivo do Estado social”599, já que “essa função 

redistributiva que ineludivelmente compete ao estado social não pode realizar-se (senão de 

maneira muito imperfeita) através de figuras articuladas sobre a ideia de equivalência”600. 

Então, também nesse sentido, de manutenção de um Estado Fiscal, em contraponto a um 

Estado Patrimonial (que tem sua base financeira na exploração do próprio patrimônio), mas 

também em contraponto ao Estado de Taxas, que deve-se considerar a regra de não 

vinculação; objetiva-se o Estado Tributário a que se refere Batista Júnior, onde “os impostos 

                                                 

597 Ibidem. p. 449. Corroborando essa ideia, quanto à aceitação popular de vinculações, ver: KALLBEKKEN, 

Steffen; AASEN, Marianne. The demand for earmarking: results from a focus group study. Ecological 

Economics, v.  69, Issue 11. 2010. 

598 No mesmo sentido: “Earmarking can decrease the feeling of shared responsibility for financing public 

services by defining each individual’s share of or eligibility for a particular service or sector based on 

revenues contributed”. CASHIN, Cheryl; SPARKES, Susan; BLOOM, Danielle. Earmarking for health: 

from theory to practice. (Health Financing Working Paper N. 5. World Health Organization, 2017. p. 14.) 

Essa percepção parece também ser adotada por Horvath: “Com efeito, ligando o objetivo ao meio (os fins 

que se pretende alcançar e o tributo para tal cobrado), a afetação pode ter ‘virtudes pedagógicas’, facilitando 

a aceitação do imposto (dos tributos em geral), embora possa produzir, também,  efeito inverso e propiciar 

o protesto de contribuintes que estejam em desacordo com os motivos invocados para a cobrança da 

exação”. HORVATH, Estevão. O orçamento no século XXI: tendências e perspectivas. Tese (Concurso 

para provimento de cargo de Professor Titular). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 2014. p. 143. 

599 ESTEVAN, Juan Manuel Barquero. La Función del tributo en el Estado Social y democrático de Derecho. 

Madrid. CEPC, 2002. p. 133. 

600 Ibidem. p. 138. Coloca, ademais: “Desde la perspectiva adoptada en este trabajo, lo que interesa no es tanto 

la calificación jurídico formal como impuesto o tasa, sino si la prestación se orienta de acuerdo con criterios 

de equivalencia o de capacidad economica o, en su caso, de acuerdo con algún otro criterio de justicia en 

el reparto de las cargas públicas” (p. 140). 
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não são tão somente um método de pagamento pelos serviços públicos e governamentais, 

mas o instrumento fundamental pelo qual o Estado Tributário põe em prática sua política 

pública e faz efetiva sua concepção de justiça distributiva” – o que, ao menos nessa última 

parte, seria inteiramente impossível se observada uma ideia mais ampla de tributação 

contraprestacional601. 

Coloque-se, ao fim, que a norma de não-vinculação acena ainda com prestígio ao 

princípio democrático, deixando à deliberação parlamentar as decisões sobre aplicação do 

dinheiro estatal: as vinculações podem (e devem) ser compreendidas justamente como 

formar de passar ao largo da briga anual orçamentária, reservando-se um naco de verba 

pública àquela despesa pré-determinada – como lembra Giacomoni, “a reserva de recurso 

desobriga os interessados de participarem das disputas com outros setores na arena da 

elaboração e da aprovação orçamentária”602; um componente temporal também deve ser 

acrescido, justamente porque a ausência de deliberação periódica impositiva a respeito do 

tema conduz a grandes ineficiências ao longo do tempo, quando espera-se que sejam 

alteradas as necessidades e prioridades603. Em termos de técnica orçamental, outros 

argumentos pró604 e contra podem surgir, destacando-se entre os últimos a instabilidade da 

                                                 

601 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. O outro Leviatã e a corrida ao fundo do poço. São Paulo: Almedina, 

2015. p. 85-86. 

602 GIACOMONI, James. Receitas vinculadas, despesas obrigatórias e rigidez orçamentária. In: CONTI, José 

Maurício; SCAFF, Fernando Facury (Org.). Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: RT, 

2011. p. 340. Ainda: “Earmarking has also been criticized because it removes expenditure from close public 

scrutiny. Earmarked expenditure may not have to satisfy the same rigorous evaluation as other budgetary 

expenditure, so that funds may be diverted to low-priority projects or squandered on needless overhead” – 

McCLEARY, William. The earmarking of government revenue. p. 84. 

603 “The experiences of the six focus countries suggest that the time horizon for earmarking to be effective 

might be limited because priorities change, the likelihood of offsets in other parts of the health budget 

increases over time, and budget rigidities can lead to inefficiency. In South Africa, priorities have changed 

since the HIV/AIDS response has become institutionalized and routinely operational, so the government is 

considering ending the earmark and folding funds for the programme into general financing for primary 

health care at the provincial level. In Ghana, after 13 years of earmarking to fund the NHIS, offsets in other 

parts of the health sector budget are leading to reprioritization within the health sector, with possible 

implications for allocative efficiency. Concerns are emerging that other health priorities, such as 

immunization, may be suffering. In Estonia, the budget rigidity introduced by the earmarked payroll tax is 

preventing achievement of full universal coverage because of the perception among the population of a 

tight link between contributions and benefits. As a result, increases in general revenue financing have not 

been a policy priority”. CASHIN, Cheryl; et al. Earmarking for health.. p. 27. 

604 Para uma defesa do uso das vinculações, ver: CAMIC, Susannah. Earmarking: The Potential Benefits, 

Pittsburgh Tax Review, v.  4:55. 2006. 
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despesa em casos de flutuação da receita, o que pode prejudicar a continuação de serviços 

públicos. 

 

2.2. INSTRUMENTOS DE FEDERALISMO FISCAL. 

2.2.1. Notas sobre o Federalismo Fiscal605. 

O Federalismo Fiscal traduz a forma como o Estado distribui internamente suas 

receitas e despesas, visando exercer seu desiderato constitucional. O poder central é dividido 

e partilhado entre Entes subnacionais, cada um deles autônomo. Esta autonomia, no plano 

financeiro, demanda sejam as receitas (principalmente, mas não unicamente, como se verá) 

partilhadas entre cada Ente, dando-lhe os meios para realização das competências 

materiais606. Assim, Paulo Bonavides aponta como princípios ou leis que regem o 

federalismo: a autonomia e a participação607. Os entes políticos subnacionais são autônomos 

e independentes entre si. Segundo Sampaio Dória, “o poder político, distribuído pelas 

camadas da federação, encontra seu necessário embasamento na simultânea atribuição de 

poder financeiro, sem o qual de pouco vale: autonomia na percepção, gestão e dispêndio das 

rendas próprias”608. 

                                                 

605 Parte das considerações abaixo foi abordada em: SILVEIRA, Alexandre Coutinho da. Governança pública 

de royalties: federalismo fiscal e futuras gerações. Dissertação (Mestrado). São Paulo: Universidade de São 

Paulo, 2014. 

606 “Afinal, partilhar atribuições (competências administrativas e legislativas) sem partilhar recursos é 

transformá-las em promessas vazias, obrigações inexequíveis”. MENDES, Gilmar Ferreira. Tributação e 

finanças públicas na Constituição Federal de 1988. In: MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo 

Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 1453. 

Ainda: “O equilíbrio federativo exige que haja correlação entre as competências, que são encargos, tarefas 

a serem executadas, e os meios financeiros indispensáveis para seu desempenho”. DALLARI, Dalmo de 

Abreu. Implicações do pacto federativo. In: RAMOS, Dircêo Torrecillas (Coord.). O federalista atual: 

teoria do federalismo. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013. p. 593. Também: “Los acuerdos en torno a 

la recaudación, reparticipación y gasto del dinero son de crucial importancia, tanto política como 

económicamente, para el funcionamento de lós sistemas federales”. ANDERSON, George. Una 

introducción al federalismo. Trad. Isabel Vericat y Celorio Morayta. Madrid: Marcial Pons, 2008. p. 51. 

607 BONAVIDES, Paulo. A Constituição aberta – temas políticos e constitucionais da atualidade, com ênfase 

no federalismo das regiões. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 430. 

608 SAMPAIO DÓRIA, Antônio Roberto. Discriminação de rendas tributárias. São Paulo: José Bushatsky 

Editor, 1972. p. 11. Ao lado dessa colocação, lembre-se a posição de Varsano a respeito do ICMS: “É bem 

verdade que os estados passaram a ter autonomia para fixar suas alíquotas; mas esta autonomia, em pouco 

tempo, deixou de existir na prática, posto que elevações esbarram no limite da capacidade contributiva da 
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(A forma federativa, entretanto, é uma opção política e não deve ser tida por 

automaticamente mais virtuosa que a forma unitária, ainda que as opiniões mais correntes 

conduzam nesse sentido. É relevante a oposição mais recente de Tanzi, pondo em dúvida a 

capacidade do Estado Federal de melhor atingir os resultados esperados, inclusive em termos 

democráticos, de oitiva das comunidades interessadas)609. 

É nesse contexto que se apresenta o federalismo fiscal. Ele se destina à compreensão 

dos meios de dotar cada um dos entes governamentais dos recursos necessários ao 

desenvolvimento das atividades que lhes competem. Em outras palavras: de “assegurar-lhes 

meios para a obtenção de seus fins”610. Segundo Conti, federalismo fiscal é “o estudo da 

                                                 

população e reduções vão de encontro às necessidades de despesa atuais da unidade e incentivos fiscais 

requerem aprovação unânime do Conselho de Política Fazendária, do qual participam todos os estados” – 

VARSANO, Ricardo. A evolução do sistema tributário brasileiro ao longo do século: anotação e reflexões 

para futuras reformas. 1996. Texto para Discussão IPEA n. 405, jan 1996. p. 25-26. 

609 “However, the experiences in recent decades of most federal countries should raise doubts about some of 

these claims. Given those experiences, and recognizing a few notable exceptions such as Australia and 

Switzerland, It is easy to argue that a reasonably well working unitary system, in a democratic country, 

with some administrative, fiscal decentralization that provides some spending discretion especially to cities, 

can achieve results as good or better than those achieved by federal systems. Of course, if governments do 

not work well, or are corrupt, neither system can be successful. However, in such circumstances, when a 

country has a unitary system, it is more obvious where the attention for improvement should be directed. 

A decentralized system may reduce the pressure that should exist to improve the working of the national 

government. It may create some form of ‘moral hazard’ by leading some to believe that sub-national 

governments provide some insurance against bad national governments. The claim that federal systems 

promote more democratic outcomes merits also some attention. In this connection I would like to conclude 

with some observations directed at Argentina, a country that I have observed for some 50 years, though not 

very closely, especially in the past 15 years. In spite of being a federation, it cannot be maintained that 

Argentina has been always a paragon of a well working democratic country (...) This implies that the 

association between democracy and federalism, or federalism and small governments, both important 

claims for federalism, breaks down. The Argentine fiscal arrangements easily lead to provincial 

authoritarianism and to misuse of resources, raising the final question of whether federal arrangements are 

necessarily superior to arrangements in which a ‘unitary’ government collects most of the taxes, establishes 

minimum, or basic, standards for the provision of public services ----such as education, health, security and 

justice, basic assistance to poor families, minimum pensions, infrastructure and others---, and through 

administrative decentralization, as exists in France and in some other countries, allows municipalities to 

pursue some differentiation in the provision of public goods, helped by the local collection of some taxes, 

fees, and fines. This question deserves more scrutiny by economists and political scientists, without the 

filter of ideology”. TANZI, Vito. Rethinking fiscal federalism: a critical evaluation. Mimeo (Paper escrito 

para o “180º Seminario Federalismo Fiscal 2015”, promovido pela Facultad de Ciencias Economicas – 

Universidad Nacional de Buenos Aires, 05 jun. 2015). 2015. p. 26/27. 

610 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de direito financeiro. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2010. p. 

42. 



240 

 

 

maneira pela qual as esferas de governo se relacionam do ponto de vista financeiro”611. 

Equilíbrio é o mote, como lebra Varsano612:  

Um problema básico do federalismo fiscal consiste na busca de um equilíbrio 

entre, de um lado, a necessidade de garantir um grau razoável de autonomia 

financeira e política aos diferentes níveis de governo e, de outro, a necessidade de 

coordenação e sistematização dos instrumentos fiscais em termos nacionais. 

Para Sérgio Prado, ao federalismo fiscal cabe a difícil tarefa de fechar (tanto quanto 

possível) a “Brecha Vertical” 613: 

Numa formulação sintética, as questões centrais do federalismo fiscal se referem 

à formatação de mecanismos e instituições para lidar com o que é referido, no 

jargão técnico, como brecha vertical, ou “vertical gap”: as características 

estruturais das federações modernas, no que se refere à atribuição de receitas e 

encargos (tomados num sentido amplo) entre níveis de governo, resultam na 

relativa concentração de recursos nos governos superiores e de encargos nos 

GSN, tornando necessárias transferências verticais em geral de grande porte, 

pelas quais se define a distribuição final de capacidade de gasto entre níveis de 

governo. 

O tema, então, é a distribuição de recursos no seio da federação. Segundo Shah: “os 

princípios do federalismo fiscal estão preocupados com o desenho das constituições fiscais 

                                                 

611 CONTI, José Maurício. Federalismo fiscal e fundos de participação. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. 

p. 24. Vale considerar as diferentes perspectivas entre primeira e segunda “gerações” de federalismo fiscal: 

“The traditional ‘normative’ theory of fiscal federalism, represented in the work of Musgrave (1969), Oates 

(1972), and Tiebout (1961), emphasized the benefits of decentralization in terms of efficiency of resource 

allocation. The theory rested on assumptions about the ease with which decentralization would lead to 

effective governance that reflected the experience and conditions in the United States and other advanced 

countries. In these countries, the assumptions of relatively transparent and effective subnational 

governments, and politically alert and mobile electorates, facilitated decentralization. However, the more 

recent literature on decentralization, the so-called second generation fiscal federalism, a ‘positive’ theory, 

as reflected in the work of Weingast (2006, 2009), has questioned the realism of those assumptions, 

especially in developing countries. Authors have pointed to the constraints that low incomes, 

underdeveloped housing markets, and strong ethno-regional attachments pose on the mobility of citizens 

in such countries. Societies may also have structural impediments to broad citizen participation, and local 

public institutions may be dominated by economic elites. Furthermore, second generation fiscal federal 

theory emphasizes the importance of countervailing influences, somewhat akin to ‘checks and balances’ or 

the need to balance centripetal and centrifugal forces to make decentralization effective” – CIBILS, Vicente 

Fretes; TER-MINASSIAN, Teresa. Lackluster performance: local taxes in Latin America. In: CIBILS, 

Vicente Fretes; TER-MINASSIAN, Teresa (Eds.). Decentralizing revenue in Latin America: why and how. 

Washington : Inter-American Development Bank, 2015. p. 02. 

612 VARSANO, Ricardo. A evolução do sistema tributário brasileiro ao longo do século: anotação e reflexões 

para futuras reformas. 1996. Texto para Discussão IPEA n. 405, jan 1996. p. 23. 

613 PRADO, Sergio. A questão fiscal na federação brasileira: diagnóstico e alternativas. Brasília: CEPAL, mar 

2007. p. 06. 
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– isto é, como a tributação, o gasto e as funções regulatórias são alocadas entre governos e 

como transferências intergovernamentais são estruturadas. Esses arranjos são de 

fundamental importância para a provisão eficiente e equitativa dos serviços públicos”614. 

Afinal, as instituições fiscais não são naturais, mas construções criadas e desenvolvidas, que 

respondem ao ambiente político-jurídico e, especialmente, que observam as finalidades 

fixadas pelo legislador, sempre em mutação para atender às funções pelas quais são 

criadas615. 

Postas estas premissas, cabe perquirir sobre os instrumentos de que se utiliza o 

Federalismo Fiscal para atingir suas metas. São, basicamente, 04 (quatro): 

1) O primeiro (quiçá prévio) e mais óbvio destes é a própria partilha das competências 

administrativas. Isto é: quanto menos atividades governamentais forem 

descentralizadas a Estados e Municípios, menor será a necessidade de dotá-los de 

recursos616. Mas não apenas quantitativamente a alocação das competências importa 

no desenho fiscal. Isso também ocorre qualitativamente: a eficiência é alcançada 

atribuindo a cada ente político a responsabilidade por realizar as atividades que 

afetem mais diretamente seus jurisdicionados, e a quem esteja mais apto a escutar 

                                                 

614 SHAH, Anwar. Introduction: principles of fiscal federalism. In: SHAH, Anwar (Ed.). The practice of fiscal 

federalism: comparative perspectives. A global dialogue on federalism. Canadá: McGill-Queen´s 

University Press, 2007. v.  4, p. 3. Tradução livre. 

615 “Fiscal institutions are not just there; they come into being and develop over time. To understand more fully 

the workings of the public sector, we must recognize that fiscal institutions are themselves endogenous 

(North, Wallis, and Weingast, 2008). Moreover, since fiscal institutions are themselves a subset of 

governance institutions, their evolution cannot be adequately described or understood solely within the 

framework of public finance. Political decision makers understand that fiscal institutions can profoundly 

affect the future structure of incentives confronting politicians. They sometimes design fiscal institutions 

to solve political, rather than efficiency, problems. When fiscal solutions have unintended effects, 

particularly when changes in fiscal institutions at one level of government influence fiscal or political 

outcomes at another level of government, these changes in one period generate forces making for further 

changes in later periods. These changes induced by fiscal institutions can reach to the constitutional 

structure of government itself, including, for example, the allocation of functions and revenue sources 

between levels of government” – OATES, Wallace. On The Evolution of Fiscal Federalism: Theory and 

Institutions. National Tax Journal, v.  LXI, N. 2. jun 2008. p. 330. 

616 SILVA, Mauro Santos. Teoria do federalismo fiscal: notas sobre as contribuições de Oates, Musgrave, Shah 

e Ter-Minassian. Belo Horizonte: Nova Economia, 2005. “A principal questão relativa à organização do 

sistema fiscal é a definição clara e precisa de competências que devem ser atribuídas a cada nível de 

governo, isto é, o grau de autonomia capaz de permitir o alcance de uma situação Pareto-eficiente”. p. 120-

124. 
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suas preferências. Mas observando também critérios de justiça redistributiva e de 

redução de desigualdades regionais617; 

2) Outro instrumento reside na responsabilidade por gerar receita618. Através deste 

instrumento, é possível outorgar a competência por instituir e arrecadar tributos a 

cada um dos Entes Políticos. É a chamada repartição das fontes de receita619. Então, 

o desenho fiscal é ponderado para que a base impositiva outorgada seja de grandeza 

adequada às atribuições administrativas que cabem ao Ente620. As bases econômicas 

da imposição podem ser totalmente separadas por ente tributante (como ocorre no 

Brasil), assim como podem ser divididas entre entes diversos, cada um aplicando 

uma alíquota sobre a mesma base621. São muitas as variáveis no design da repartição 

das bases tributárias que podem levar a uma adequada distribuição dos recursos 

públicos622; 

                                                 

617 TER-MINASSIAN, Teresa. Intergovernmental fiscal relations in a macroeconomic perspective: an 

overview. In: TER-MINASSIAN, Teresa (Ed.). Fiscal federalism in theory and practice. Washington: 

International Monetary Fund, 1997. p. 4-7. 

618  “A repartição constitucional de rendas é requisito inerente ao Estado Federal, pois, repartindo-se as 

competências entre os entes federativos, é imperioso que a Constituição lhes propicie os meios econômicos 

adequados à realização dessas competências”. ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal 

Serrano. Curso de direito constitucional. 21. ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Verbatim, 2017. p. 346. 

619 CONTI, José Maurício. Federalismo fiscal e fundos de participação. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. 

p. 36. Ainda, vale notar, embora não seja objeto destas linhas, que a definição de quais são os tributos 

(bases) adequados para cada nível de governo é matéria igualmente objeto de grande debate. Tome-se por 

exemplo a concisa colocação: “Theoretical considerations and lessons learned from experiences in various 

countries suggest that several characteristics of subnational taxes are desirable. Jurisdictions should be 

assigned tax bases with relatively low mobility to ensure adequate potential to raise revenue. A low 

sensitivity of such bases to cyclical fluctuations and other exogenous shocks contributes to revenue stability 

for subnational governments. A relatively even distribution of the tax bases across the national territory 

avoids distortions and risks of adverse spillovers, such as tax exporting or predatory tax competition. Low 

administrative and compliance costs foster efficiency and reduce incentives to evade taxes”. CIBILS, 

Vicente Fretes; TER-MINASSIAN, Teresa. Lackluster performance: local taxes in Latin America. In: 

CIBILS, Vicente Fretes; TER-MINASSIAN, Teresa (Eds.). Decentralizing revenue in Latin America: why 

and how. Washington : Inter-American Development Bank, 2015. p. 06. 

620 NORREGAARD, John. Tax Assignment. In: TER-MINASSIAN, Teresa (Ed.). Fiscal federalism in theory 

and practice. Washington: International Monetary Fund, 1997. p. 50-51. 

621 TER-MINASSIAN, Teresa. Intergovernmental fiscal relations in a macroeconomic perspective: an 

overview. In: TER-MINASSIAN, Teresa (Ed.). Fiscal federalism in theory and practice. Washington: 

International Monetary Fund, 1997. p. 8-11. 

622 “Even within the limited range of issues discussed in this paper, it is difficult to draw definitive conclusions 

about the ‘ideal’ subnational tax system for any particular country. To do so one must take into account not 

only the normal public finance trio of goals – efficiency (allocation), equity (distribution), and stabilization 

– but also the extent to which economic growth is emphasized as a policy goal as well as such nebulous but 

politically ressonante factors as regional balance and the maintenance of national unity and political 

stability”. BIRD, Richard M. Subnational taxation in developing countries: a review of the literature. World 
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3) Daí que se revela também relevantíssimo outro grupo de instrumentos: as 

transferências intergovernamentais623, “instrumento mais importante do federalismo 

fiscal”624, que também podem ser instituídas sob diversos modelos625. Dentre eles, 

destacam-se626 (i) o compartilhamento de receitas (ou repartição do produto da 

arrecadação627), como ocorre no Brasil com o ITR (art. 158, II, da CF/88) e o 

Imposto sobre a Renda na fonte dos servidores públicos federais (art. 158, I, da 

CF/88), sob um critério de derivação; e como ocorre com os Fundos de Participação 

(art. 159 da CF/88) sob um critério distributivo628; e (ii) as transferências por 

                                                 

Bank Policy Research Working Paper Series, n. 5.450, 2010. p. 2. Ainda: “Para os fins deste trabalho, o 

ponto importante é que os impostos que “a doutrina” requer serem centrais são basicamente os grandes 

impostos que são nucleares nos modernos sistemas tributários: renda, vendas (em geral, um imposto sobre 

valor adicionado) e, em certos casos, os excises, impostos específicos sobre produção. Desconsiderando-

se as amplas tributações sobre a folha de pagamento, que é, na maioria dos países, vinculada ao 

financiamento dos sistemas de pensões e seguridade social, os impostos citados, em conjunto, determinam 

algo entre 70 e 90% das receitas tributárias da maior parte dos países. Conseqüentemente, a distribuição 

intergovernamental da arrecadação vai ser definida pela forma que se resolve o controle e apropriação 

daqueles três impostos. Dela depende a dimensão da BV, o grau em que o governo central se apropria ou 

controla uma parcela da carga tributária estruturalmente superior aos seus próprios gastos (exceto 

transferências), enquanto os GSN conseguem receita fiscal própria sistematicamente inferior aos seus 

gastos”. PRADO, Sérgio. A questão fiscal na federação brasileira. Naciones Unidas Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), 200. p. 11. 

623 “A literatura de finanças públicas cita as seguintes razões para as transferências intergovernamentais: i) 

internalização de externalidades a outras jurisdições; ii) melhoria do sistema tributário como um todo; iii) 

Correção de ineficiências na oferta de equilíbrio de bens públicos locais; e iv) equalização fiscal entre 

juridições”. LIMA, Edilberto Carlos Pontes. Transferências da União para estados e municípios não-

originárias de repartição de receitas: para que se destinam e o que determina o montante. Disponível em: 

<http://federativo.bndes.gov.br/bf_bancos/estudos/e001768pdf>. Acesso em: 15 jun. 2015. Ainda: 

DUARTE, Angelo José Mont´alverne; SILVA, Alexandre Manoel Angelo da; LUZ, Everaldo Manoel; 

GERARDO, José Carlos. Transferências fiscais intergovernamentais no Brasil: uma avaliação das 

transferências federais, com ênfase no Sistema único de Saúde. Rio de Janeiro: IPEA, 2009. Texto para 

discussão n. 1457, p. 7. 

624 CONTI, José Maurício. O Estado e o imposto: federalismo financeiro e fiscal. In: CATARINO, João 

Ricardo; GUIMARÃES, Vasco Branco (Coord.). Lições de fiscalidade. Coimbra: Almedina, 2012. p. 409. 

625 ANDERSON, George. Una introducción al federalismo. Tradução de Isabel Vericat y Celorio Morayta. 

Madrid: Marcial Pons, 2008. p. 56. 

626 “There are two broad ways this transfer of funds can take place: by assigning a predetermined share of 

federal reveues to the states, or by making federal-state transfers whose magnitude is based on criteria other 

than federal revenues” (BOADWAY, Robin; SHAH, Anwar. Fiscal federalism: principles and practice of 

multiorder governance. Nova York: Cambridge University Press, 2009. p. 293). 

627 CONTI, José Maurício. Federalismo fiscal e fundos de participação. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. 

p. 37-38. 

628 “The basic structure of revenue sharing can be described by three components: the type of federal revenues 

to be shared, the proportion of those revenues that Will go to the states as a whole, and the allocation of the 

shared revenues among the states” (BOADWAY, Robin; Op. Cit). 
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concessões629 (grants), que podem ser condicionais ou não, direcionadas (a obras, 

políticas públicas ou programas específicos) ou não, vinculadas ou não, e podem ou 

não exigir contrapartida do ente público receptor630. Também podem ser legais ou 

voluntárias631. Cada um dos possíveis tipos de transferências traz efeitos 

macroeconômicos diversos e pode ser aplicado, com a ajuda da literatura, com 

objetivos diversos. Isto é: podem objetivar promover a estabilização das finanças da 

nação632; ou objetivar a redução de desigualdades regionais (equidade horizontal)633; 

ou incentivar a redistribuição de renda aos cidadãos mais pobres634; ou simplesmente 

gerar maior eficiência na prestação de serviços públicos (especialmente aqueles que 

afetam cidadãos de mais de uma jurisdição635); ou ainda promover padrões sociais 

mínimos na oferta de determinados serviços públicos (como educação – o caso do 

FUNDEB brasileiro). Algumas dificuldades serão encontradas no conflito entre 

                                                 

629 Nomenclatura utilizada por Mauro Santos Silva (SILVA, Mauro Santos. Teoria do federalismo fiscal: notas 

sobre as contribuições de Oates, Musgrave, Shah e Ter-Minassian. Belo Horizonte: Nova Economia, 2005. 

p. 131). 

630 Detalhes sobre os tipos de transferências, seus prós e contras, podem ser encontrados em: Fiscal federalism: 

principles and practice of multiorder governance. Op. Cit, p. 306 e ss. 

631 TER-MINASSIAN, Teresa. Intergovernmental fiscal relations in a macroeconomic perspective: an 

overview. In: TER-MINASSIAN, Teresa (Ed.). Fiscal federalism in theory and practice. Washington: 

International Monetary Fund, 1997. p. 13-15. Sobre a relevância das transferências e seus possíveis 

modelos, ver: REZENDE, Fernando. Os desafios do federalismo fiscal. In: REZENDE, Fernando (Coord.). 

Desafios do federalismo fiscal. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 16. 

632 AHMAD, Ehtisham; SEARLE, Bob. On the implementation of transfers to subnational governments. In: 

AHMAD, Ehtisham; BROSIO, Giorgio. Handbook of fiscal federalism. Cheltenham: Edward Elgar 

Publishing, 2006. p. 402. 

633 Para uma revisão de literatura sobre o tema, ver: PAMPLONA, Karla Marques. O Estado federativo fiscal 

e o comportamento do sistema de transferências intergovernamentais na receita pública dos Municípios do 

Estado do Pará: uma análise sob as perspectivas da equalização fiscal e do desenvolvimento. Tese 

(Doutorado). Universidade Federal do Pará. Belém, 2014. p. 121 e ss. 

634 Essa dualidade (entre as medidas redistributivas direcionadas às pessoas pobres em contraponto às medidas 

direcionadas às comunidades pobres) é reconhecida por José Maurício Conti, que afirma: “Nada mais 

razoável, na busca do caminho que leve à Justiça Social, do que reconhecer ser aplicável esta noção da 

igualdade não apenas aos indivíduos como tais, considerados isoladamente, mas também às comunidades 

na qual vivem” (CONTI, José Maurício. Federalismo fiscal e fundos de participação. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2001. p. 30). Ainda: BOADWAY, Robin. Intergovernmental redistributive transfers: efficiency 

and equity. In: AHMAD, Ehtisham; BROSIO, Giorgio. Handbook of fiscal federalism. Cheltenham: 

Edward Elgar Publishing, 2006. p. 358. 

635 É o caso, por exemplo, de compensar uma unidade descentralizada de governo por ações, por ela custeadas, 

que têm efeitos benéficos (externalidades positivas) que se fazem presentes a cidadãos jurisdicionados em 

outras unidades. SHAH, Anwar. Introduction: principles of fiscal federalism. In: SHAH, Anwar (Ed.). The 

practice of fiscal federalism: comparative perspectives. A global dialogue on federalism. Canadá: McGill-

Queen´s University Press, 2007. v. 4. p. 31. Tradução livre. 
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esses diversos objetivos já que, como se faz evidente, em muitos casos vários deles 

serão endereçados através do mesmo programa de transferências636. Outrossim, as 

transferências costumam estar imensamente carregadas de debates político-

partidários, servindo como trunfos a quem transfere e a quem recebe637. Outras 

dificuldades podem advir, também, de efeitos adversos dessas transferências, 

máxime aqueles relacionados à perda de interesse dos entes receptores dessas 

transferências no desenvolvimento de sua competência tributária própria638. 

4) O que se busca é a ótima junção destes instrumentos, permitindo que cada nível de 

governo seja adequadamente financiado para o exercício de seu mister. Finalmente, 

O último dos principais instrumentos dos quais se ocupa o federalismo fiscal é o 

controle do endividamento dos entes subnacionais639. 

A combinação destes quatro instrumentos pode gerar diversos desenhos possíveis 

para estruturar o relacionamento no seio da Federação. E essa combinação deve, 

necessariamente, observar as peculiaridades de cada país. 

O federalismo brasileiro se pretende cooperativo ou participativo, a promover o 

equilíbrio socioeconômico entre os entes políticos640, com sistemas de interpenetração entre 

                                                 

636 Para uma discussão a respeito da diferença entre descentralização de competências (policýmaking) e 

descentralização da autoridade decisória sobre políticas (decision-making), ver: PAIVA, Andrea Barreto 

de; GONZALEZ, Roberto Henrique Sieczkowski; LEANDRO, José Geraldo. Coordenação federativa e 

financiamento da política de saúde. Novos Estudos CEBRAP, Edição 108, v. 36, n. 2,  jul 2017. p. 60 e ss. 

637 “Passou a operar uma ligação cada vez mais direta entre Brasília e as prefeituras de todo o país, sem passar 

pelos governos estaduais, de modo que, diferentemente do que costuma ser praxe em outras federações, a 

esfera intermediária de governo deixou de comandar ou de participar política, fiscal e financeiramente da 

relação entre a esfera nacional e a local. Esta pode não ser apenas uma opção política de quem está à frente 

do governo central, mas ter se tornado uma nova estrutura das relações intergovernamentais, sobretudo 

levando-se em conta a natureza do processo eleitoral do país, em que os congressistas estão mais vinculados 

a interesses locais do que regionais ou estaduais”. AFONSO, José Roberto R. Federalismo Fiscal brasileiro: 

uma visão atualizada. Caderno virtual IDP, v. 01, n. 34. 2016. p. 08. 

638 “Finally, transfer systems should be designed carefully to avoid undesirable behavior by recipient 

governments, such as redution in tax effort or skewed spending, while ensuring that they have the necessary 

resources to provide the desired level of public services” (MARTINEZ-VAZQUEZ, Jorge; McLURE, 

Charles; VAILLANCOURT, François. Revenues and expenditures in an intergovernmental framework. In: 

BIRD, Richard M.; VAILLANCOURT, François (Ed.). Perspectives on fiscal federalism. Washington: 

The World Bank, 2006. p. 33). 

639 TER-MINASSIAN, Teresa. Intergovernmental fiscal relations in a macroeconomic perspective: an 

overview. In: TER-MINASSIAN, Teresa (Ed.). Fiscal federalism in theory and practice. Washington: 

International Monetary Fund, 1997. p. 18-21. 

640 SCAFF, Fernando Facury. Aspectos financeiros do sistema de organização territorial do Brasil. Revista 

Dialética de Direito Tributário, n. 112, jan 2015. p. 21. O federalismo cooperativo ou participativo tem 

como contraponto o federalismo competitivo ou concorrente, como lembra André Carvalho: CARVALHO, 
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os Entes641. Nesta cooperação, “nem a União, nem qualquer ente federado pode atuar 

isoladamente, mas todos devem exercer sua competência conjuntamente com os demais”642. 

Opõe-se a esta noção a ideia de um federalismo (neo)dualista, onde há separação rígida de 

competências entre os Entes federados, não sendo colaboradores mas competidores643. 

Afirma-se, ainda, ser o Federalismo brasileiro solidário, “espelhado mormente na 

cooperação financeira”, exigindo “a cooperação entre os entes federados, tanto no sentido 

vertical quanto horizontal”, cabendo-lhe observar a “igualdade substancial que preside todo 

acordo concreto entre seus membros e exclui, entre eles, formas conflituais típicas das 

reações entre Estados independentes, como a represália, a invasão territorial, a guerra”644. 

Vistas algumas questões abstratas sobre o federalismo, com ênfase a seus diferentes 

instrumentos de atuação, cabe prosseguir. Quer-se fixar, antes de buscar instrumentos 

concretos de atuação federativa, que o federalismo em gênero tem necessária e indispensável 

função na redução de desigualdades – como já fazia o Relatório GTDN645 (Grupo de 

Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste), que resultou na criação da política de 

desenvolvimento regional e na criação da SUDENE. Esta função vem acompanhando a 

política federal há tempos. 

Seja em sua faceta cooperativa, seja em sua característica solidária, seja ainda na 

preservação do valor fundamental da isonomia (não apenas entre regiões ou Estados, mas 

                                                 

André Castro. Mecanismos para a otimização do federalismo fiscal brasileiro. In: CONTI, José Maurício; 

SCAFF, Fernando Facury; BRAGA, Carlos Eduardo Faraco (Org.). Federalismo fiscal: questões 

contemporâneas. Florianópolis: Conceito, 2010. p. 165. 

641  CONTI, José Maurício. Considerações sobre o federalismo fiscal brasileiro em uma perspectiva 

comparada. In: CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando Facury; BRAGA, Carlos Eduardo Faraco (Org.). 

Op. Cit, p. 24. O autor ainda ressalta que a cooperação brasileira é vertical e assimétrica, esta voltada à 

redução de desigualdades. (p. 25). 

642 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003. 

p. 152. 

643 Idem. p. 169. 

644 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Guerra Fiscal, Fomento e Incentivo na Constituição Federal. In: 

SCHOUERI, Luís Eduardo; ZILVETI, Fernando Aurélio. (coords.). Direito Tributário: Estudos em 

Homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998. p. 277-278. 

645 A crítica de Bercovici diz respeito à impossibilidade de se analisar a dinâmica regional, que demanda 

interdependência e é carente de meios monetários e aduaneiros de regulação (estes que apenas estão 

disponíveis aos Estados nacionais), na forma da teoria Cepalina do subdesenvolvimento e das relações 

Centro-Periferia. BERCOVICI, Gilberto, 2003, Op. Cit, p. 140 e ss. 
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especialmente entre os indivíduos destas regiões ou Estados), o federalismo fiscal está 

intrinsecamente relacionado ao objetivo de reduzir desigualdades regionais.  

Tanto assim que Celina Souza argumenta que “a razão de ser do federalismo 

brasileiro sempre foi, e continua sendo, uma forma de acomodação das demandas de elites 

com objetivos conflitantes, bem como um meio para amortecer as enormes disparidades 

regionais”646. Gilberto Bercovici sustenta que é “a problemática das desigualdades regionais 

que deve determinar os limites da descentralização no Brasil”647. Para Heleno Torres, a 

redução de desigualdades “define prioridades orçamentárias”648 e “deveria ser o critério 

preponderante” na formatação das transferências fiscais federativas649. 

Daí que a estrutura financeira do federalismo brasileiro deve prever e efetivamente 

prevê instrumentos orientados à redução de desigualdades regionais. Especialmente as ações 

da PNDR, na ZFM, no FPE e no FPM. Há instrumentos outros que, embora não tenham por 

propósito atuar no sentido de reduzir desigualdades, agem nesse sentido. Refere-se aqui aos 

gastos com saúde (FUNDEB) e educação (SUS), na necessidade de a União complementar 

os gastos subnacionais para garantir patamares mínimos de atendimento. Outros atuam no 

sentido inverso: os investimentos do BNDES parecem inclinados a promover ainda maior 

concentração de riqueza nas regiões e mais ricas. 

Para Arretche, “sob o regime democrático contemporâneo, a desigualdade foi 

reduzida em múltiplas dimensões relevantes”650. E Celina Souza, por sua vez, sustenta que 

“a solução para os principais problemas que afetam o federalismo brasileiro depende menos 

de como o federalismo está hoje desenhado na Constituição e das instituições que o modelam 

                                                 

646 SOUZA, Celina. Intermediação de Interesses Regionais no Brasil: O Impacto do Federalismo e da 

Descentralização. Dados, Rio de Janeiro, v. 41, n. 3, 1998. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-

52581998000300003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 29 nov. 2015. 

647 BERCOVICI, Gilberto. A descentralização de políticas sociais e o federalismo cooperativo brasileiro. 

Revista de Direito Sanitário, v. 3, n.1. mar 2002. p. 24. 

648 TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional financeiro: teoria da Constituição Financeira. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 269. O autor coloca que a redução das desigualdades é objetivo do 

federalismo. 

649 Ibidem, p. 294. 

650 ARRETCHE, Marta. Conclusões: as políticas na trajetória da democracia à redução das desigualdades. In: 

ARRETCHE, Marta (Org.). Trajetória das desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos cinquenta 

anos. 1. ed. São Paulo: Editora UNESP; CEM, 2015. p. 424. 
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do que (a) do encaminhamento de conflitos políticos mais amplos, em que o das 

desigualdades regionais inscreve-se, e (b) da redefinição de prioridades governamentais – 

tema, portanto, do território das políticas públicas e não da Constituição”651. Estudo do IPEA 

afirma que “se o problema regional brasileiro persiste, deve-se muito mais a fatores 

históricos e outros de natureza política afinal, o volume de recursos disponíveis para a 

política regional pode não ser suficiente, mas de forma alguma pode ser considerado 

pouco”652. 

Monteiro Neto relata que entre 1960 e 2010 “as regiões Sul e Sudeste (...) tiveram 

sua participação relativa no PIB nacional reduzidas de 80,5% para 71,0%, com uma 

diminuição de 9 pontos percentuais (p.p.). As demais regiões, Norte, Nordeste e Centro-

Oeste, avançaram de 19,5% para 28,9%”653. Avanços foram feitos, sem dúvida. Mas as 

distinções em termos de participação no PIB nacional permanecem enormes. O que também 

pode ser dito observando os IDHs estaduais nos últimos vinte cinco anos654: 

                                                 

651 SOUZA, Celina. Federalismo, desenho constitucional e instituições federativas no brasil pós-1988. Revista 

de Sociologia e Política, Curitiba: 2005, n. 24. p. 119. 

652 IPEA. Uma avaliação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR): Diagnóstico da 

aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), do Norte (Norte) e 

do Centro-Oeste (FCO). Relatório de Pesquisa. IPEA: Brasília, 2015. p. 23. 

653 MONTEIRO NETO, Aristides. Governos estaduais no federalismo brasileiro: capacidades e limitações no 

cenário atual. Brasília: IPEA, 2013. Texto para discussão n. 1894. p. 37. 

654 O quadro é colado diretamente de: IPEA. Uma avaliação da Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR): Diagnóstico da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste (FNE), do Norte (Norte) e do Centro-Oeste (FCO). Relatório de Pesquisa. IPEA: Brasília, 2015. 

p. 29. 
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Fonte: IPEA. Uma avaliação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR): Diagnóstico da 

aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), do Norte (Norte) e do 

Centro-Oeste (FCO). Relatório de Pesquisa. IPEA: Brasília, 2015. P. 29. 

 

Houve grandes avanços. O IDH do Estado pior colocado em 2010 é superior ao IDH 

do Distrito Federal, melhor colocado em 1991. Mas os Estados das regiões mais pobres 

continuam obtendo os piores IDHs. E, especialmente, estão abaixo da média nacional, 

indicando uma vez mais que a redução de desigualdades regionais, ainda que presente, não 

atua de maneira suficientemente convergente. 

Quer-se encerrar estas ideias iniciais sobre a participação do federalismo fiscal no 

objetivo constitucional de redução de desigualdades defendendo, (1) que a estrutura 

federativa exige, ao menos em parte, sejam atingidos objetivos redistributivos e (2) com 

Arretche655, que o federalismo brasileiro não é caótico, mas segue uma orientação comum, 

embora por vezes (em alguns instrumentos) encontrem-se desconformidades, devendo elas 

                                                 

655 ARRETCHE, Marta. Federalismo e igualdade territorial: uma contradição em termos? DADOS – Revista 

de Ciências Sociais. v. 53, n. 3. Rio de Janeiro, 2010. p. 610. 
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ser endereçadas. Afinal, “a parte mais expressiva das transferências federais no Brasil tem 

sua origem no objetivo de reduzir desigualdades territoriais de capacidade de gasto”656. 

 

2.2.2. SUS – Sistema Único de Saúde657-658. 

Assim como ocorre com os gastos educacionais, aqueles direcionados à saúde 

também têm contornos privilegiados no sistema brasileiro, uma vez que contam com 

vinculação constitucional659 de receitas tributárias da União660, Estados e Municípios661. 

                                                 

656  Ibidem, p. 613. Defende Araújo: “é possível afirmar que o federalismo brasileiro é um bom exemplo de 

que os arranjos federativos e os incentivos à igualdade podem coexistir, desde que elementos centrípetos 

garantam a redistribuição de riqueza entre os entes federados”. ARAÚJO, Victor. Federalismo, 

centralização e diferenças regionais: o padrão de desigualdade das políticas não reguladas do Brasil pós-

1988. Revista Perspectivas em Políticas Públicas, v. VIII, n. 15. Belo Horizonte, jan/jun 2015. p. 95. 

657 Considere-se, preliminarmente, que as despesas em relação ao PIB, no Brasil, são inferiores aos demais 

países que adotam a cobertura universal: “Segundo dados do Banco Mundial, em 2011, o dispêndio global 

em saúde (público e privado), em termos percentuais do Produto Interno Bruto (PIB)9, foi de 9,3% na 

Inglaterra, 9,4% na Espanha, 11,2% no Canadá e 9,0% na Austrália. No Brasil, que adota cobertura 

universal, à semelhança dos países citados, esse percentual foi de 8,9% (...) a participação de fontes públicas 

no financiamento da despesa total dos sistemas varia de 68,5%, na Austrália, a 82,7%, na Inglaterra, com 

uma média de 70%”. CONSULTORIA DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA – CONOF. 

Financiamento da saúde: Brasil e outros países com cobertura universal. Nota Técnica n. 012. Câmara dos 

Deputados, 2013. 

658 Para um debate sobre a universalidade do SUS, especialmenge abordando critérios mais abstratos de justiça 

em contraposição às sugestões de maior focalização, ver: NOGUEIRA, Roberto Passos. Critérios de justiça 

distributiva em saúde. Texto para Discussão IPEA n. 1591, mar 2011. 

659 Dados concretos indicam que essas vinculações têm exercido papel relevante e efetivo, de forma que os 

“gastos parecem ser fortemente afetados pela dinâmica da tributação relacionada com o cálculo dos 

mínimos constitucionais na área”. SANTOS, Cláudio Hamilton Matos dos; SCHETTINI, Bernardo Patta; 

VASCONCELOS, Lucas; AMBROSIO, Érica Lima. A dinâmica dos gastos com saúde e educação 

públicas no Brasil (2006-2015): impacto dos mínimos constitucionais e relação com a arrecadação 

tributária. Texto para Discussão IPEA n. 2289, abr 2017. 

660 Constituição Federal, já com as alterações da Emenda Constitucional n. 86/2015: Art. 198. (...) § 2º A União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde 

recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: I - no caso da União, a receita 

corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); II - 

no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 

e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que 

forem transferidas aos respectivos Municípios; III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto 

da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso 

I, alínea b e § 3º. § 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá: I 

- os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; II - os critérios de rateio dos recursos da União 

vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados 

a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais; III - as normas 

de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e 

municipal; IV - (revogado). 

661 Lei Complementar n. 141/2012:  
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Quer-se saber se os gastos oriundos de tais vinculações participam do objetivo de redução 

de desigualdades regionais. E a resposta parece ser positiva. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) está desenhado de modo hierarquizado e 

descentralizado662. Há atribuições, legalmente definidas, atribuídas prioritariamente a cada 

um dos Entes federados. Os Municípios, por exemplo, estão encarregados de ofertar a 

atenção primária, que envolve postos de saúde e pronto socorro. A União atua junto ao SUS 

de duas maneiras: com transferências aos demais níveis de governo (que Pamplona chama 

de “transferências redistributivas para viabilização de políticas setoriais ou seletivas”663) e 

por meio do pagamento direto de serviços664. Análises665 vêm demonstrando, contudo, 

aumento substancial da primeira e declínio da segunda. 

No âmbito do SUS há também critérios equalizadores, refletidos especialmente no 

Piso de Atenção Básica (fixo e variável, especialmente o último, com o primeiro sendo 

                                                 

Art. 6º Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no 

mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que 

tratam o art. 157, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, 

deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios.  

Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no 

mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de 

que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal. 

662 Diz-se que o SUS é exemplo da ideia de “federalismo cooperativo”. FRUTUOSO, Jurandi. A gestão do 

Sistema Único de Saúde. In: OLIVEIRA, Romualdo Portela de; SANTANA, Wagner (Orgs.). Educação e 

federalismo no Brasil: combater as desigualdades, garantir a diversidade. Brasília: UNESCO, 2010. 

663 PAMPLONA, Karla Marques. O Estado federativo fiscal e o comportamento do sistema de transferências 

intergovernamentais na receita pública dos Municípios do Estado do Pará: uma análise sob as perspectivas 

da equalização fiscal e do desenvolvimento. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Pará. Belém, 2014. 

p. 165. Prossegue: “consistem em repasses de receitas para os estados, municípios ou distrito federal para 

subsidiar políticas ou programas de gasto específicos que assumem caráter nacional e exigem gestão 

centralizada dos recursos em face da sua natureza ou por opção política, ainda que o gasto possa ser 

descentralizado”. 

664 Para interessante gráfico sobre a evolução da participação da União no financiamento da saúde, 

especialmente entre gastos diretos x transferências a Estados x transferências a Municípios, ver o gráfico a 

fl. 69 de: PAIVA, Andrea Barreto de; GONZALEZ, Roberto Henrique Sieczkowski; LEANDRO, José 

Geraldo. Coordenação federativa e financiamento da política de saúde. Novos Estudos CEBRAP, Edição 

108, v. 36, n. 2,  jul 2017. A imagem demonstra, por exemplo, que os gastos diretos da União decresceram 

de 86,6% em 1995 a 34% em 2013, com ponto mais baixo de 28,1% (2007-2008). Os valores que 

permanecem, relativamente estáveis, na despesa direta da União, são referentes a despesa com pessoal do 

Ministério da Saúde, hospitais federais (incluindo universitários), casos de média e alta complexidade e 

compra centralizada de medicamentos e vacinas. 

665 MENDES, Marcos; MIRANDA, Rogério Boueri; COSIO, Fernando Blanco. Transferências 

intergovernamentais no Brasil: diagnóstico e proposta de reforma. Texto para discussão n. 40. Brasília: 

Consultoria legislativa do Senado Federal, abr 2008. p. 62. 
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basicamente proporcional à população)666, estabelecido em valor per capita. O efeito 

redistribuidor se revela claro quando observada a razão entre o percentual de despesas (do 

total brasileiro) em saúde na região e o percentual dos cidadãos na mesma região entre os 

anos de 1986 e 2005: as regiões historicamente desprivilegiadas tiveram aumento 

substancial nesse índice. Para ficar em um exemplo: a região Nordeste, em 1986, tinha 

28,82% da população mas apenas 18,10% dos gastos com saúde eram para lá direcionados 

(razão de 0,63); em 2006, a mesma região contava com 27,7% da população, mas lá foram 

efetuados 28,06% dos gastos com saúde (razão de 1,01)667. Piola, que analisa o critério 

redistributivo por blocos de transferências de saúde, apresenta que, em relação às 

transferências de Atenção Básica, Norte-Nordeste representam 36,3% da população e 

“receberam em 2014 quase 46% das transferências do MS para esse bloco”668. Os demais 

blocos são menos progressivos ou até mesmo proporcionais669, como se vê da Tabela: 

                                                 

666 “O principal objetivo da alocação regional dos recursos públicos deve ser atender as necessidades de saúde 

da população. No caso da União, a distribuição de seus recursos deve servir também para reduzir 

desigualdades injustas. Desta forma, em um sistema de saúde com financiamento compartilhado como é o 

SUS, devem ser também consideradas as capacidades de autofinanciamento de estados e municípios e a 

distribuição das ações e serviços de saúde no território”. PIOLA, Sérgio F.; PAIVA, Andrea Barreto de; 

SÁ, Edvaldo Batista de; SERVO, Luciana Mendes Santos. Financiamento público da saúde: uma história 

à procura de rumo. Texto para Discussão IPEA n. 1846,  jul 2013. p. 35. O estudo considera que os “critérios 

de transferências de recursos para estados e municípios ainda demandam uma definição mais clara (...) 

Com relação aos critérios de transferência de recursos da União para estados e municípios também se sente 

a necessidade de reiniciar a discussão no campo técnico-político” (p. 36-37). 

667 MENDES, Marcos; MIRANDA, Rogério Boueri; COSIO, Fernando Blanco, Op. cit, p. 65. Vale mencionar 

a ressalva dos autores quanto ao aspecto redistributivo quando considerada não a situação da região, mas 

critérios de “necessidade de saúde”: onde são necessários mais recursos, por exemplo, diante de índices de 

mortalidade mais altos. Afirmam que o SUS ainda não foi capaz de endereçar as transferências de maneira 

a referir tais critérios. 

668 PIOLA, Sérgio Francisco. Transferências de recursos federais do Sistema Único de Saúde para estados, 

Distrito Federal e municípios: os desafios para a implementação dos critérios da Lei Complementar n. 

141/2012. Texto para discussão IPEA n. 2298, abr 2017. p. 35. 

669 Ibidem. Bloco (1) “Média e Alta Complexidade”: “distribuição mais se aproxima da distribuição 

populacional”; bloco (2) “Assistência Farmacêutica”: “a distribuição dos recursos para a farmácia básica 

segue a distribuição populacional, enquanto os medicamentos de dispensação excepcional (MDE) têm 

84,32% de suas transferências direcionadas para as regiões Sudeste (61,10%) e Sul (15,09%)”; bloco (3) 

“Vigilância em Saúde”: “privilegiam as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Cerca de 53% dos recursos 

de transferências são direcionados a essas regiões, que abrigam 43,5% da população brasileira”; bloco (4) 

“Gestão”: “Nordeste, com 27,71% da população, recebe 32,7% das transferências; o Norte, 13,27% das 

transferências, com 8,51% da população; e Centro-Oeste, 11,69% das transferências e 7,5% da população”; 

bloco (5) “Investimentos”: “região Nordeste é a mais privilegiada, recebendo 38% do total das 

transferências. Norte e Centro-Oeste também apresentam participação superior de suas populações”. O 

conteúdo regressivo das transferências no bloco “Média e Alta Complexidade” é também reiterada em 

análise intraestadual levada a efeito em: DUARTE, Ligia Schiavon. Desenvolvimento desigual e a 
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Fonte: PIOLA, Sérgio Francisco. Transferências de recursos federais do Sistema Único de Saúde para estados, 

Distrito Federal e municípios: os desafios para a implementação dos critérios da Lei Complementar nº 

141/2012. Texto para discussão IPEA nº 2298, abr. 2017. P. 34. 

 

Assim, “acredita-se que a regulação federal possa ter contribuído também para 

reduzir as desigualdades horizontais no financiamento desta política, pois os repasses 

passaram a ser orientados pela população e condicionados à oferta das ações e programas de 

saúde pelos municípios”670.  

Vazquez apresenta evolução, 1999-2006, dos gastos em saúde (por habitante) em 

cada Estado, assim evidenciando que as unidades mais pobres tiveram crescimento muito 

superior (chegando a 230% em Sergipe e 220% no Amapá) aos dos Estados historicamente 

mais ricos (o crescimento em São Paulo foi de 35,7%, Rio de Janeiro 23,1% e Minas Gerais 

42,7%), de modo que “na expressa maioria dos casos, houve uma convergência dos gastos 

em saúde por habitante em direção à média nacional e, por isso, é possível afirmar que 

ocorreu uma redução dos desequilíbrios regionais existentes entre as unidades federadas em 

relação ao financiamento da saúde”671. Em estudo publicado mais recentemente, Vazquez 

                                                 

regionalização do SUS: uma análise territorial dos recursos financeiros para as redes de atenção à saúde no 

Estado de São Paulo (2009-2014). Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016. 

670 VAZQUEZ, Daniel Arias. A regulação federal como mecanismo de ajuste: uma análise da lei fiscal e do 

financiamento das políticas de educação e saúde. Tese (Doutorado). UNICAMP. Campinas, 2010. p. 276. 

671 Ibidem. p. 288. Cabe ponderar, contudo, a existência de estudos que verificam a relevância do critério 

“arrecadação de receita própria” como determinante nas transferências aos Municípios, o que poderia 

limitar o caráter redistributivo do SUS. Assim: “Pensando apenas no aspecto redistributivo, a relação 
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reiterou sua percepção de que “foi possível direcionar mais recursos para as políticas 

reguladas, ampliar a oferta municipal e, ao mesmo tempo, reduzir as desigualdades 

horizontais em relação aos valores per capita aplicados pelos municípios nas áreas de 

educação e saúde”672, o que ocorreu a partir da alteração de regulamentação que “combinou 

a vinculação de receitas dos governos subnacionais com a nova lógica dos repasses do SUS 

(condicionados à oferta e que exigem contrapartidas municipais)”673, isto é: a redução de 

desigualdade não se dá apenas a partir da quantificação das transferências, mas também do 

estímulo ao uso da receita própria, inclusive aos entes subnacionais menos ricos, máxime 

diante de condicionalidade das transferências à oferta de serviços (“a justificativa para a 

queda na desigualdade em relação ao gasto per capita aplicado por cada município está na 

redução das diferenças em relação ao gasto próprio, como também em função de uma 

distribuição mais equânime das transferências do SUS”674). Sustenta, ademais, que o 

conteúdo redistributivo seria maior se a União aplicasse efetiva correção monetária ao valor 

per capita do PAB-Fixo675. 

Eis, portanto, que o SUS impõe “típico” “fluxo redistributivo”, nas palavras de 

Sérgio Prado676. Paiva, Gonzalez e Leandro apontam que a “desigualdade do gasto em saúde, 

por exemplo, medido pelo coeficiente de Gini, reduziu de 0,399 em 1996 para 0,354 em 

1998, 0,293 em 2001 e, posteriormente, para 0,259 em 2006”677; em outra passagem do 

mesmo texto, apontam pesquisas segundo as quais houve avanços e termos de redução de 

                                                 

positiva entre eceita municipal e transferências intergovernamentais para a saúde pode não ser desejada. Os 

municípios com maior receita, em princípio, têm melhores condições de arcar com as necessidades de saúde 

de sua população. Entretanto, para se ter um parecer mais preciso, seria importante avaliar aspectos 

relacionados à eficiência da gestão local”. SIMÃO, Juliana Barby; ORELLANO, Veronica Ines Fernandez. 

Um estudo sobre a distribuição das transferências para o setor de saúde no Brasil. Estudos Econômicos 

(São Paulo), [S.l.], v. 45, n. 1, p. 33-63, jan 2015. ISSN 1980-5357. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/ee/article/view/69684>. Acesso em: 30 jun. 2015. p. 61. 

672 VAZQUEZ, Daniel Arias. Mecanismos institucionais de regulação federal e seus resultados nas políticas 

de educação e saúde. Dados, v. 57, n. 4, dez 2014. p. 971. 

673 Ibidem, p. 986. 

674 VAZQUEZ, Daniel Arias. Mecanismos institucionais de regulação federal e seus resultados nas políticas 

de educação e saúde. Dados, v. 57, n. 4, dez 2014. p. 995. 

675 Ibidem, p. 991. 

676 PRADO, Sergio. A questão fiscal na federação brasileira: diagnóstico e alternativas. Brasília: CEPAL, mar 

2007. p. 35. 

677 PAIVA, Andrea Barreto de; GONZALEZ, Roberto Henrique Sieczkowski; LEANDRO, José Geraldo. 

Coordenação federativa e financiamento da política de saúde. Novos Estudos CEBRAP, ed. 108, v. 36, n. 

2,  jul 2017. p. 57. 
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desigualdades sob critérios de hospitalização e consultas por habitantes; “a rede de serviços 

de saúde no Brasil não apenas foi ampliada significativamente, mas também foi 

desconcentrada espacialmente, reduzindo as desigualdades regionais, ainda que persistam 

os problemas de insuficiência e má distribuição”678. 

Isso não impede, contudo, algumas críticas. Mencionem-se: 

Luciana Dias Lima, que aponta o “efeito limitado no que tange à redistribuição fiscal 

e redução das desigualdades nas receitas voltadas para a saúde”679, embora volte-se mais 

diretamente a uma igualdade nos gastos em saúde do que a uma perspectiva ampla de 

redução de desigualdades regionais. 

Abrúcio, Franzese e Sano, analisando em conjunto as políticas de financiamento de 

saúde e educação, consideram que “mexeram pouco com as desigualdades regionais que 

marcam a Federação brasileira (...) a equalização ocorre em patamar muito baixo e as redes 

                                                 

678 Ibidem, p. 71-72. 

679 LIMA, Luciana Dias de. Conexões entre o federalismo fiscal e o financiamento da política de saúde no 

Brasil. Ciênc. saúde coletiva. Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, 2007. Disponível em: 

<www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232007000200027&lng=en&nrm=iso.> 

Acesso em: 30 jun. 2015. p. 520. Listando algumas razões pelas quais a consecução do objetivo de redução 

de desigualdades do sistema de saúde não tem sido vigorosa: “Ainda que nos últimos vinte anos algumas 

iniciativas tenham sido adotadas para reduzi-las (como mudanças incrementais nos mecanismos de 

financiamento), persistem no sistema de saúde engrenagens que reproduzem desigualdades. Alguns 

exemplos são: o peso predominante da oferta na determinação do volume de financiamento federal, 

particularmente no que se refere aos serviços de média e alta complexidade; a proliferação de programas 

federais fortemente orientados pela adesão das esferas subnacionais ou dos prestadores; a frágil 

incorporação da dimensão territorial na formulação e implantação das políticas de saúde; a fragilidade da 

regulação federal sobre os segmentos privados (prestadores ao SUS, planos privados, indústrias da saúde), 

que não tem favorecido a superação das distorções nas relações público-privadas em saúde. Direcionar a 

política nacional para a redução das desigualdades requer planejamento de longo prazo, realização de 

investimentos federais expressivos associados a políticas regionais e a mudança dos propósitos e do modelo 

de regulação estatal sobre os agentes privados (...) No entanto, a análise em termos de recursos federais per 

capita sugere que, em 2009, ainda persistiam desigualdades importantes entre as regiões e as unidades da 

federação. Tais informações devem ser analisadas com cautela, pois a discussão do papel redistributivo do 

governo federal e da equidade no financiamento da saúde exigiria a consideração de outros aspectos: a 

distribuição da totalidade dos recursos federais e as variações nas necessidades de saúde (UGÁ; 

MARQUES, 2005); aspectos referentes ao federalismo fiscal (LIMA, 2007); a diversidade interna às 

macrorregiões, estados, regiões metropolitanas e municípios; as relações público-privadas no 

financiamento da saúde (BAHIA, 2009); a distribuição dos recursos entre grupos sociais” –  MACHADO, 

Cristiani Vieira. O papel federal no sistema de saúde brasileiro. In: Fundação Oswaldo Cruz. A saúde no 

Brasil em 2030 - prospecção estratégica do sistema de saúde brasileiro: organização e gestão do sistema de 

saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz/Ipea/Ministério da Saúde/Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência 

da República, 2013. 
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dos estados mais ricos tendem a ter uma diferença substancial de condições em relação aos 

demais”680. 

Simão e Orellano encontram uma inesperada relação positiva entre receita tributária 

municipal e repasses via SUS, quando excluído o critério de transferência relacionado ao 

Piso de Atenção Básica Fixo, indicando maior financiamento aos Municípios que já dispõem 

de maior receita para financiar seus gastos com sáude – denotando, então, caráter 

regressivo681. 

Teles, Coelho e Ferreira, observando Municípios baianos, encontraram “uma política 

de financiamento fortemente baseada no critério populacional, mas que não consegue ser 

suficiente na redução das desigualdades”682. 

E estudo de Duarte, Silva, Luz e Gerardo, por sua vez, indica que o SUS não tem 

logrado fechar a “brecha fiscal vertical”, no sentido de suprir os Estados mais pobres de 

valor suficiente para que atinjam o gasto básico necessário; e que, considerando as 

desigualdades regionais a partir do critério de mortalidade infantil, não tem sido direcionado 

tratamento desigual aos desiguais; o mesmo vale para o critério de cobertura de planos de 

                                                 

680 ABRÚCIO, Fernando Luiz; FRANZESE, Cibele; SANO, Hironobu. Trajetória recente da cooperação e 

coordenação no federalismo brasileiro: avanços e desafios. In: CARDOSO Jr., José Celso; e BERCOVICI, 

Gilberto (Orgs.). República, democracia e desenvolvimento: contribuições ao estado brasileiro 

contemporâneo. Brasília: Ipea, 2013. p. 157. No mesmo sentido, apontando a evolução da estrutura do SUS 

para permitir, em seus critérios, melhor efiácia distributiva, embora de forma deveras lenta: COSTA, Luiz 

Renato Lima da. Os critérios de alocação de recursos financeiros no Sistema Único de Saúde: uma visão 

a partir das Normas Operacionais, 1991 a 2002. Dissertação (Mestrado). Fundação Getúlio Vargas. São 

Paulo: EAESP/FGV, 2003. 

681 “Os resultados evidenciam que a arrecadação municipal é de fato um fator que influencia positivamente o 

recebimento de transferências fundo a fundo do SUS (...) Pelo impacto positivo obtido, e de acordo com as 

regras que determinam as transferências, nossa interpretação é de que quando os municípios arrecadam 

mais eles também têm maior propensão a investir em programas e serviços que recebem recursos em trans-

ferências do SUS. Como comentado anteriormente, nossa hipótese é que os recursos do SUS podem não 

ser suficientes e, com isso, o investimento em alguns programas e serviços pode exigir dispêndio de 

recursos próprios, o que tende a ser mais fácil para os municípios quando estes arrecadam mais. Tal 

argumento ganha força quando se admite que a adesão local a programas do SUS sem o atendimento das 

metas mínimas exigidas pelo poder central impõe custos ao governo local (...) Os resultados sugerem ainda 

que há fatores políticos influenciando a destinação dos recursos do SUS”. SIMÃO, Juliana Barby; 

ORELLANO, Veronica Ines Fernandez. Um estudo sobre a distribuição das transferências para o setor de 

saúde no Brasil. Estudos Econômicos, v. 45, n. 1, jan-mar 2015. 

682 TELES, Andrei Souza; COELHO, Thereza Christina Bahia; FERREIRA, Milla Pauline da Silva. Gasto 

Público em saúde na Bahia: explorando indícios de desigualdades. Saúde em Debate, v. 41, n. 113, abr-jun 

2007. 



257 

 

 

saúde privados – não há maior direcionamento de recursos públicos, ainda que os serviços 

privados tampouco estejam disponíveis683. 

No plano social (medido por decil de renda), a conclusão parece ser a mesma: 

observando os recolhimentos tributários, a estrutura do SUS é levemente progressiva na base 

(isto é: as camadas mais pobres contribuem menos que proporcionalmente para as despesas 

com saúde), embora regressiva no último decil (contribui com menos do que concentra em 

renda); aqui também se destaca o papel regressivo do ICMS. O índice geral de 

progressividade do financiamento do SUS indica relativa proporcionalidade que, observada 

na já muito desigual estrutura brasileira, contribui pouco à redução das desigualdades. Estes 

resultados não consideram a despesa do SUS realizada por gasto tributário684.  

Esta conclusão parece ser reforçada por Duarte e outros, quando observam que “SUS 

também é acessado de maneira diferente entre pobres e ricos. De fato, os pobres (1º, 2º e 3º 

décimos de renda) se beneficiam mais dos procedimentos de atenção básica (baixa 

complexidade), enquanto os ricos (8º, 9º e 10º décimos de renda) se beneficiam mais dos 

procedimentos de média/alta complexidade”685. 

Considere-se, com Gaiger Silveira, que a análise deve considerar “quem se utilizou 

desses serviços e quanto foi gasto com eles”; nesse sentido, os estudos referidos pelo Autor 

encontraram “claro perfil progressivo”686.  

                                                 

683 DUARTE, Angelo José Mont’Alverne; SILVA, Alexandre Manoel Angelo da; LUZ, Everaldo Manoel; 

GERARDO, José Carlos. Transferências fiscais intergovernamentais no Brasil: uma avaliação das 

transferências federais, com êfase no Sistema Único de Saúde. Texto para Discussão IPEA n. 1451, dez 

2009. 

684 UGÁ, Maria Alicia Domínguez; SANTOS, Isabela Soares. Uma análise da progressividade do 

financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Cadernos Saúde Pública, v. 22, n. 8. 2006. 

685 DUARTE, Angelo José Mont´alverne; SILVA, Alexandre Manoel Angelo da; LUZ, Everaldo Manoel; 

GERARDO, José Carlos. Transferências fiscais intergovernamentais no Brasil: uma avaliação das 

transferências federais, com ênfase no Sistema único de Saúde. Rio de Janeiro: IPEA, 2009. Texto para 

discussão n. 1457, p. 28.  Complementam: “deve-se observar que os procedimentos de baixa complexidade 

são bem menos caros para o setor público que os procedimentos de alta e média complexidade. Isso sugere 

que os ricos utilizam os planos de saúde para as consultas ambulatoriais, contudo, no momento de efetuar 

um procedimento mais complexo, tipo cirurgia ou quimioterapia, procuram o SUS. Mais uma vez, parece 

não haver equidade na distribuição dos recursos do SUS”. 

686 GAIGER SILVEIRA, Fernando. Tributação, previdência e assistência sociais: impactos distributivos. Tese 

(Doutorado). UNICAMP. Campinas, 2008. p. 12-13. 



258 

 

 

Afinal, como se vê do gráfico, o uso do SUS é demonstradamente maior quanto 

menor a renda do indivíduo: 

 

 

Fonte Secretaria de Acompanhamento Econômico. Efeito redistributivo da política fiscal no Brasil. Brasília, 

2017. p. 16. 

 

É claro que a imagem não separa entre tipos de utilização; e não considera os gastos 

tributários, que significam deduções de IRPF “fortemente concentradas no último quintil da 

distribuição de renda”687. Estudo do Banco Mundial reitera que as despesas com saúde são, 

sim, progressivas; e que os gastos tributários são deveras regressivos: 

 

                                                 

687 SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO. Efeito redistributivo da política fiscal no 

Brasil. Brasília, 2017. p. 16. 
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Fonte: BANCO MUNDIAL. Um ajuste justo: análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil. 

Volume I: síntese. Nov./2017. p. 117688. 

 

Embora as opiniões divirjam, deve-se considerar (1) que muitas das divergências 

observam diferentes metodologias, e não simples conclusões diversas em relação a uma 

mesma questão; (2) todos parecem indicar que existem, sim, critérios e resultados 

redistributivos, embora em nível inferior ao considerado adequado.  

A síntese do tema há de apontar para o balanço entre descentralização e 

desigualdade689: 

                                                 

688 Explica: “167. As despesas orçamentárias com saúde são progressivas, mas as isenções concedidas a 

hospitais privados e as deduções do imposto de renda para planos de saúde privados são grandes e 

regressivas. O Sistema Único de Saúde (SUS) garante o acesso dos mais pobres à saúde. No quintil mais 

pobre, 60% dependem do SUS para atendimento primário, e mais de 90%, para atendimentos mais 

complexos. Mais da metade de todas as despesas públicas com saúde beneficiam os 40% mais pobres da 

distribuição de renda, e somente 23% cabem aos dois quintis mais ricos (Figuras 78 e 79). Todavia, os 

brasileiros mais ricos beneficiam-se de maneira desproporcional da dedução das despesas com seguros 

privados de saúde de suas declarações de renda (IRPF), o que constitui um subsídio para as despesas de 

saúde privada (Figuras 78 e 79). Somente 11% das isenções do IRPF beneficiam os 40% mais pobres da 

população, e somente 27% beneficiam os 60% mais pobres. Como resultado, ao considerar as isenções 

tributárias, os gastos públicos com saúde são menos progressivos, pois 33% dos benefícios cabem aos dois 

quintis mais ricos da população, e 46%, aos 40% mais pobres”. Daí recomenda: “Redução dos gastos 

tributários com saúde: Gastos tributários representam 30.5% dos gastos federais em saúde concentrados em 

descontos no IRPF (R$9.6 bilhões ano) e hospitais filantrópicos (R$7.4 bilhões ano). Esses gastos são 

altamente regressivos, e não há nenhuma justificativa aparente para a obrigatoriedade de o governo pagar 

pelo atendimento privado de saúde aos grupos mais ricos da população” – p. 117-119. 

689 PAIVA, Andrea Barreto de; GONZALEZ, Roberto Henrique Sieczkowski; LEANDRO, José Geraldo. 

Coordenação federativa e financiamento da política de saúde. Novos Estudos CEBRAP, ed. 108, v. 36, n. 

2,  jul 2017. p. 78-79. 
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Em suma, o que se percebe é um dilema próprio da relação entre descentralização 

e desigualdade: quanto mais descentralizada é a política em direção a estados e 

municípios, mais importante se torna a desigualdade nas capacidades de 

planejamento, operacionalização e de gasto destes entes e, consequentemente, 

maior a importância de o nível federal equalizar essas capacidades e estabelecer 

padrões nacionais de provisão de serviços. Do contrário, os entes com menos 

recursos tenderão a subfinanciar os serviços, restringindo o acesso ou reduzindo a 

gama e a qualidade dos mesmos, e, ao mesmo tempo, todos poderão engajar em 

práticas não cooperativas, por exemplo, competindo predatoriamente pelos 

mesmos recursos escassos. O exemplo mais recente é a dificuldade de atrair 

médicos para as áreas mais remotas dos grandes centros urbanos, que motivou o 

Programa Mais Médicos (...) Nota-se, portanto, que processos de centralização e 

descentralização estão o tempo todo a emergir e transformar tanto o formato das 

atribuições e da distribuição de recursos que constituem o arranjo federativo no 

âmbito da política em foco quanto os próprios objetivos e acordos fundamentais 

dessa política. 

Há indícios de que os resultados redistributivos do SUS serão alterados, no sentido 

de menor desconcentração, a partir da EC nº 95/2016 (Teto de gastos)690, apesar de a Lei 

Complementar nº 141/2012, exigindo expressamente maior conteúdo de redução de 

desigualdades regionais, esteja aguardando regulamentação691. 

 

2.2.3. FUNDEB. 

É sabido que a Constituição Federal determina que parte da arrecadação de impostos 

(incluindo transferências) dos entes dos três níveis de governo seja direcionada à 

educação692-693. A informação que se busca, por ora, é: na aplicação de tais valores, dentro 

                                                 

690 Ibidem, p. 57. 

691 Sobre a LC 141/2012, e as dificuldades antes e depois dela de adotar medidas de redução de disparidades, 

ver: PIOLA, Sérgio Francisco. Transferências de recursos federais do Sistema Único de Saúde para 

estados, Distrito Federal e municípios: os desafios para a implementação dos critérios da Lei 

Complementar n. 141/2012. Texto para discussão IPEA n. 2298, abr 2017. 

692 Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a 

proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

693 Dados concretos indicam que essas vinculações têm exercido papel relevante e efetivo, de forma que os 

“gastos parecem ser fortemente afetados pela dinâmica da tributação relacionada com o cálculo dos 

mínimos constitucionais na área”. SANTOS, Cláudio Hamilton Matos dos; SCHETTINI, Bernardo Patta; 

VASCONCELOS, Lucas; AMBROSIO, Érica Lima. A dinâmica dos gastos com saúde e educação 

públicas no Brasil (2006-2015): impacto dos mínimos constitucionais e relação com a arrecadação 

tributária. Texto para Discussão IPEA n. 2289, abr 2017. Para uma visão histórica dos meios de 

financiamento da educação básica, ver: NUNES, Alynne Nayara Ferreira. Financiamento da educação 

básica no Brasil: uma análise dos arranjos jurídicos adotados ao longo do período republicano. Revista 

Digital de Direito Administrativo, v. 4, n. 1. 2017. 
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da estrutura das políticas públicas relacionadas à educação, está inclusa a orientação pela 

redução de desigualdades? Este é um efeito que advém dos gastos com educação?694 

O que se vê da estrutura do FUNDEB, de início, é que há orientação para equalização 

nos repasses da União. Assim, o art. 4º da Lei nº 11.494/2007 determina que os recursos da 

União persigam um “valor médio ponderado por aluno” quando os aportes dos Estados não 

forem suficientes para alcançar tal valor695. Daí que Conti afirma que “se não for atingido 

determinado montante segundo os critérios do repasse, haverá complementação por parte da 

União, garantindo-se valor mínimo de gasto por aluno”696. Pamplona, também em relação 

ao FUNDEB, afirma se tratar de transferências “redistributivas seletivas”697. 

Dessa maneira, os Estados mais pobres beneficiam-se de maior aporte proporcional, 

diante de sua menor capacidade de destinar recursos próprios. A inteligência do sistema, que 

                                                 

694 Buscamos resultados distributivos do FUNDEB. Para uma análise a respeito de outras desigualdades 

educacionais, ver: SAMPAIO, Gabriela Thomazinho Clementino; OLIVEIRA, Romualdo Portela de. 

Dimensões da desigualdade educacional no Brasil. Revista Brasileira de Política e Administração da 

Educação, v. 31, n. 3. 2015; SIMIELLO, Lara Elena Ramos. Equidade educacional no Brasil: análise das 

oportunidades educacionais em 2001 e 2011. Tese (Doutorado). Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. São Paulo, 2015; MENEZES FILHO, Naércio; KIRSCHBAUM, 

Charles. Educação e desigualdade no Brasil. In: ARRETCHE, Marta (Org.). Trajetória das desigualdades: 

como o Brasil mudou nos últimos cinquenta anos. 1. ed. São Paulo: Editora UNESP; CEM, 2015. 

695 Vale observar que o “Manual do FUNDEB” estabelece: “Os indicadores educacionais do país revelam que 

muito se avançou desde 1988, quando a Constituição Federal enfatizou o dever do Estado nas garantias dos 

direitos do cidadão. Mas o Brasil ainda convive com enormes diferenças. Em relação à educação, as 

diferenças mostram-se mais evidentes entre Municípios, Estados e regiões do país e, no interior destes, 

entre etapas, modalidades e demais segmentos que compõem o nível básico de ensino. O Fundeb contribui 

para a redução das variadas formas de desigualdades educacionais existentes, estabelecendo, para a 

educação básica pública, equidade na distribuição dos recursos disponíveis no âmbito dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios e maior participação federal no aporte de recursos financeiros, contribuindo para 

elevação do patamar de investimentos no setor”. FUNDEB – Manual de Orientação. Brasília: Ministério 

da Educação, 2008. p. 7. Ainda, veja-se: “A complementação da União é o desfecho. Tendo como patamar 

mínimo a somatória das receitas dos 27 fundos, a União suplementa e, consequentemente, equaliza a 

capacidade de financiamento entre os entes federados. Contempla, por sua vez, os Estados e municípios, 

cuja arrecadação não permite atingir o piso, com recursos que variam, de acordo com o grau de insuficiência 

– razão entre os aportes ao fundo e a média ponderada das matrículas. Em 2017, foram nove os 

contemplados (MEC, 2016): Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e 

Piauí”. BASSI, Camillo de Moraes; ARAÚJO, Herton Ellery; CODES, Ana. Fundeb e VAA Mínimo 

Nacional: critérios alternativos e reflexos sobre a complementação da União. Nota Técnica IPEA DISOC 

n. 44, nov 2017. p. 06. 

696 CONTI, José Maurício. O orçamento público e o financiamento da educação no Brasil. In: HORVATH, 

Estevão; CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando Facury (Org.). Direito Financeiro, Econômico e 

Tributário: homenagem a Regis Fernandes de Oliveira. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 488. 

697 PAMPLONA, Karla Marques. O Estado federativo fiscal e o comportamento do sistema de transferências 

intergovernamentais na receita pública dos Municípios do Estado do Pará: uma análise sob as perspectivas 

da equalização fiscal e do desenvolvimento. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Pará. Belém, 2014. 

p. 165. 
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inicialmente poder-se-ia dizer alheia às desigualdades regionais (já que a função prioritária 

é destinar recursos por número de alunos), acaba contemplando o axioma. 

Mas nem sempre foi assim. 

Na criação do FUNDEF, o axioma da equidade foi fortemente promovido em 

diversos âmbitos, especialmente na instalação do valor por aluno. Como relata Martins, “esta 

preocupação esteve em debate nas audiências públicas realizadas pela Comissão Especial da 

PEC nº 233/95 (Fundef) e pela Comissão de Educação da Câmara”698. O Autor entende até 

mesmo que as disparidades regionais são “a justificativa da criação do Fundef”, constituindo 

“forte elemento de legitimação”699. 

Sustenta Daniel Vazquez, referindo-se ainda à política anterior (FUNDEF), que “na 

situação anterior ao FUNDEF o financiamento das redes dependia, exclusivamente, da 

capacidade fiscal da esfera de governo ao qual estavam administrativamente ligadas”. 

Assim, já com o FUNDEF (Lei nº 9.424/1996), houve melhora substancial nas desigualdades 

intraestaduais (entre municípios ou regiões dentro do mesmo Estado), decorrente da só regra 

de direcionamento de recursos a partir do número de alunos700. Contudo, o mesmo 

pesquisador não vê o mesmo sucesso quando consideradas as desigualdades entre Estados 

da Federação. E identifica a frustração em dois fatores: a base fiscal desigual, e, 

principalmente, a limitada participação da União. Embora já existisse o dever da União de 

complementar aos fundos considerando o valor por aluno e os Estados que não foram 

capazes de levantar valores de fontes próprias, as desigualdades não foram substancialmente 

reduzidas. Relata Vazquez que a principal razão para assim ocorrer foi a postura da União 

de manter baixos (ainda que contra a norma positivada) o “valor mínimo aluno/ano” – assim, 

                                                 

698 MARTINS, Paulo de Sena. O financiamento da educação básica por meio de fundos contábeis: estratégia 

política para a equidade, a autonomia e o regime de colaboração entre os entes federados. Tese (Doutorado). 

Universidade de Brasília. Brasília, 2009. p. 138. O Autor promove detalhadas análises do processo 

deliberativo anterior à sua aprovação, bem como balanço destes objetivos no tempo de vida do FUNDEF. 

699 Ibidem, p. 146. 

700 Já em 2014, reitera aqueles estudos, colocando que a “desigualdade no valor por aluno/ano disponível para 

o investimento em educação (receitas vinculadas à MDE) seria muito maior caso o Fundef não vigorasse, 

o que pode ser explicado pela redistribuição de recursos promovida pelo fundo no âmbito de cada estado”. 

VAZQUEZ, Daniel Arias. Mecanismos institucionais de regulação federal e seus resultados nas políticas 

de educação e saúde. Dados, v. 57, n. 4, dez 2014. p. 983. 
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reduzindo a necessidade de sua complementação e, portanto, “igualando”, por baixo, 

Estados da federação com capacidades bem diversas701. 

A quantidade de participação da União, portanto, é questão central na definição do 

grau redistributivo702. Daí que os Estados que se viram prejudicados pela baixa fixação do 

VMAA (Valor Mínimo Anual por Aluno) levaram o tema à esfera do Supremo Tribunal 

Federal que, apenas em 2017, fixou compreensão pela “ilegalidade do Decreto 2.264/1997 

na medida em que extravasou da delegação legal oriunda do §1º do art. 6º da Lei 9.424/1996, 

subvertendo a lógica federativa e solidária da norma”, ordenando que a União promova o 

pagamento das respectivas diferenças de todo o período em que vigente o FUNDEF (1998-

2007)703. 

                                                 

701 Idem. Educação, descentralização e desequilíbrios regionais: os impactos do FUNDEF. Dissertação 

(Mestrado). UNICAMP. Campinas, 2003. Assim, os “avanços foram limitados pela reduzida participação 

da União na complementação do FUNDEF. O Governo Federal estabeleceu um valor mínimo bastante 

baixo, reduzindo a participação dos recursos federais no financiamento do fundo, inclusive em valores 

nominais. Este fato impede um avanço na política de correção das desigualdades interestaduais proposta 

pelo FUNDEF, uma vez que as desigualdades presentes na estrutura fiscal vinculada ao fundo também não 

foram corrigidas” – p. 154. Ou, em 2014: “importante ressalvar que os avanços observados na redução das 

desigualdades horizontais poderiam ter sido maiores, caso a participação da União no financiamento do 

fundo não tivesse sido tão baixo” - Idem. Mecanismos institucionais de regulação federal e seus resultados 

nas políticas de educação e saúde. Dados, v. 57, n. 4, dez 2014. p. 984. É interessante, nesse particular, a 

conclusão de Martins (MARTINS, Paulo de Sena. O financiamento da educação básica por meio de fundos 

contábei, 2011. p. 249): “não contesta a omissão do poder central, mas atribui esta conduta aos agentes 

políticos e não aos instrumentos jurídicos, muitas vezes distorcidos ou ignorados - o que se repetiria com a 

regra de complementação da União ao Fundef”. 

702 “Quanto maior a contribuição da União, maior seu apoio à redução da desigualdade nacional e vice-versa. 

Essa é uma questão de orientação política, pois pressupõe a definição de não atendimento de outra área ou, 

no limite, de ampliação da parcela de impostos disponibilizados para a educação pela União (...) Se a lei 

do Fundef fosse cumprida, um número maior de estados receberia recursos federais, aumentando o seu 

gasto por aluno e os que efetivamente receberam, receberiam mais por aluno. A consequência é que o 

gasto/aluno médio nacional seria aumentado, reduzindo mais fortemente a desigualdade”. OLIVEIRA, 

Romualdo Portela de; SOUZA, Sandra Zákia. Introdução. In: OLIVEIRA, Romualdo Portela de; 

SANTANA, Wagner (Orgs.). Educação e federalismo no Brasil: combater as desigualdades, garantir a 

diversidade. Brasília: UNESCO, 2010. p. 27. Luiz Araújo é incisivo: “O tamanho deste aporte financeiro 

[da União] definirá o percentual de redução da desigualdade entre unidades subnacionais ricas e pobres” – 

ARAÚJO, Luiz. É possível diminuir as desigualdades entre os municípios brasileiros por meio de uma 

política de fundos na educação? Fineduca – Revista de Financiamento da Educação, v.3, dez 2013. p. 06. 

703 Voto do Min, Edson Fachin nos autos da Ação Cível Originária n. 648/BA. Não constam do voto detalhes 

sobre a necessidade de revisão de todos os pagamentos da época, que incluiriam não apenas a 

complementação de alguns Estados que saíram perdendo, mas também a exigência de volta de algus 

Estados que saíram ganhando. Até mar./2018 o Acórdão não havia sido publicado. Voto disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354959>. Acesso em 03 mar. 2018. 

O STJ já havia pacificado jurisprudência (por meio da sistemática dos Recursos Repetitivos) da ilegalidade 

do mencionado Decreto nos autos do RESP n. 1.101.015, relatado pelo Min. Teori Zavascki. Nos autos da 

ACO 683, o mesmo Min. Fachin explica que a ilegalidade decorre da necessidade de cálculo do VMAA a 

partir de “do quociente entre a verba pública investida no referido fundo e o número de matrículas realizadas 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354959
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Nada obstante, parece consolidada na literatura a indicação do FUNDEF como bem 

sucedido em termos de redução de desigualdades regionais704; Arretche aponta que “a 

introdução do Fundef reduziu ainda mais os índices de desigualdade no gasto: de 0,266, em 

1998, para 0,232, em 2006”705; suas análises são contundentes por apresentar um impacto 

redistributivo significativo706, creditando tal fator ao papel da União na redução de 

desigualdade entre jurisdições, embora indicando também que a redistribuição ocorre de 

forma muito mais acentuada nas políticas públicas reguladas pelo Ente central – pelo que 

existe um tradeoff entre redução de desigualdades e autonomia dos entes locais707. 

Farenzena, por sua vez, analisa os critérios redistributivos de seis diferentes políticas 

educacionais que envolvem transferências para concluir que, em termos de redução de 

desigualdades, vê-se “evolução positiva no montante de recursos, nos critérios de repartição 

e inserção na coordenação federativa, mas ainda bastante aquém de efetivar os objetivos 

traçados para a função redistributiva da União”708. 

                                                 

no ano anterior somadas ao acréscimo de novas matrículas para a complementação aos recursos do 

FUNDEF, não devendo tal cálculo ser realizado por parâmetros regionais”, mas sim calculando “com base 

no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional”. Já tratando do FUNDEB, a situação não 

parece tão diversa, como colocam Bassi, Araújo e Codes: “critério que estabelece o VAA mínimo nacional 

é arbitrário. Na verdade, ao posicioná-lo a reboque da complementação, estabelece-se uma clara 

subordinação, caracterizada pela disposição a gastar da União” – BASSI, Camillo de Moraes; ARAÚJO, 

Herton Ellery; CODES, Ana. Fundeb e VAA Mínimo Nacional: critérios alternativos e reflexos sobre a 

complementação da União. Nota Técnica IPEA DISOC n. 44, nov 2017. p. 07. 

704 Duarte et alii colocam: “vários autores já atestaram seu bom desempenho no que diz respeito à correção de 

desequilíbrios horizontais” (DUARTE, Angelo José Mont’Alverne; SILVA, Alexandre Manoel Angelo da; 

LUZ, Everaldo Manoel; GERARDO, José Carlos. Transferências fiscais intergovernamentais no Brasil: 

uma avaliação das transferências federais, com êfase no Sistema Único de Saúde. Texto para Discussão 

IPEA n. 1451, dez 2009. p. 27).  

705 ARRETCHE, Marta. Federalismo e igualdade territorial: uma contradição em termos? DADOS – Revista 

de Ciências Sociais. v. 53, n. 3. Rio de Janeiro, 2010. p. 608. 

706 Ibidem, p. 601. 

707 ARRETCHE, Marta. Federalismo e igualdade territorial: uma contradição em termos? DADOS – Revista 

de Ciências Sociais. v. 53, n. 3. Rio de Janeiro, 2010. p. 611. 

708 FARENZENA, Nalu. Políticas de assistência financeira da União no marco das responsabilidades 

(inter)governamentais em educação básica. In: GOUVEIA, André Barbosa; PINTO, José Marcelino de 

Rezende; CORBUCCI, Paulo Roberto (Orgs.). Federalismo e políticas educacionais na efetivação do 

direito à educação no Brasil. Brasília: IPEA, 2011. p. 107. 



265 

 

 

Assim, parece consensual a indicação de que o FUNDEF foi exitoso709. Por isso 

mesmo, a superveniência do FUNDEB veio continua-lo, aprimora-lo e, especialmente, 

amplia-lo não mais apenas à educação fundamental, mas a toda a educação básica710. 

Com a criação do FUNDEB, pressionou-se por maior participação da União (e menor 

discricionariedade na fixação do valor aluno/ano). Em outro estudo, Daniel Vazquez aponta 

que o novo modelo de financiamento da educação está aparelhado para promover em maior 

grau a redução de desigualdades regionais, embora suas análises estejam limitadas até o ano 

de 2009, ainda no início da vigência do FUNDEB711. Martins, uma vez mais apresentando 

as deliberações da época, indica que, quando da criação do FUNDEB, tinha-se ainda por 

                                                 

709 “Fortes reações cercaram a medida, logrando postergar por um ano sua implementação. Mas, 

inegavelmente, a engenharia do Fundef constituiu um exemplo de inovação que explorou ao limite a 

possibilidade de alterar a partilha federativa e reordenar a aplicação dos mesmos recursos numa direção 

redistributiva, além de promover melhorias no nível do gasto médio por estudante, nos salários médios e 

na qualificação dos docentes. Vários estudos relacionam também com Fundef a aceleração da 

municipalização (especialmente das quatro primeiras séries do ensino fundamental) e melhorias ocorridas 

na qualidade do ensino, refletida na redução do número dos professores leigos e na melhor qualificação dos 

docentes”. DRAIBE, Sônia. A política social no período FHC e o sistema de proteção social. Tempo social, 

v. 15, n. 2, nov 2003. p. 79 

710 GOMES, Sandra. Políticas nacionais e implementação subnacional: uma revisão da descentralização pós-

Fundef. DADOS – Revista de Ciências Sociais, v. 52, n. 3. Rio de Janeiro, 2009. 

711 VAZQUEZ, Daniel Arias. A regulação federal como mecanismo de ajuste: uma análise da lei fiscal e do 

financiamento das políticas de educação e saúde. Tese (Doutorado). UNICAMP. Campinas, 2010. “Em 

relação à redução das desigualdades horizontais, também não é possível ser conclusivo ainda, mas já há 

fortes indícios de que o novo fundo tenha estabelecido uma tendência convergente à média nacional, já que 

as UFs que tiveram maior crescimento no valor aluno/ano foram aqueles que receberam a complementação 

da União, cuja participação no financiamento do Fundeb será muito superior àquela efetuada no fundo 

anterior. Ao invés da complementação da União depender do valor mínimo estipulado pelo governo federal, 

o Fundeb prevê montantes pré-determinados para a complementação dos fundos estaduais durante a fase 

de implantação e, a partir de 2010, a complementação da União deverá ser igual a 10% dos recursos totais 

do Fundeb. Com isso, acredita-se que será possível reduzir com mais força as desigualdades interestaduais, 

o que também só poderá ser mensurado por estudos posteriores”. p. 228. Colocou, mais, em estudo 

publicado em 2011: “O Fundeb representou avanços em relação à redução das desigualdades interestaduais, 

pois a complementação da União aumentou significativamente e deixou de depender do valor mínimo 

estipulado pelo governo federal. O Fundeb previu montantes pré-determinados para a complementação dos 

fundos estaduais durante a fase de implantação e, a partir de 2010, a complementação da União deverá ser 

igual a 10% dos recursos totais do Fundeb. Com isso, o novo fundo restabeleceu uma tendência convergente 

em relação à média nacional, já que as UFs que tiveram maior crescimento no valor aluno/ano foram 

aquelas que receberam a complementação da União” (Idem. Fundos multigovernamentais e seus efeitos 

redistributivos no financiamento da educação: um balanço final do Fundef e uma avaliação da implantação 

do Fundeb. XVI Prêmio Tesouro Nacional – 2011). Objetivando atualizar tais dados já em 2012, e 

concluindo que o FUNDEB importou em melhora dos indicativos de desigualdade regionais: ARAÚJO, 

Luiz. O federalismo, os fundos na educação e a diminuição de desigualdades. Revista Retratos da Escola, 

v. 6, n. 10. 2012. 
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desafio “ampliar o seu efeito redistributivo, incluindo as creches”712. Assim, “ao estender o 

efeito redistributivo para toda a educação básica, o Fundeb, tornou-se um instrumento mais 

eficaz para promover a eqüidade”713. 

Estudo da Consultoria Legislativo do Senado Federal (datado de 2008), contudo, 

indica a insuficiência equalizadora-redistribuidora do FUNDEB, para tanto consignando ser 

esse instrumento menos redistributivo do que os Fundos de Participação714. Esta opinião é 

compartilhada por Barros que, identificando na Lei Orçamentária de 2010 que os Estados 

do Nordeste (com exceção de RN e SE, apenas um pouco acima) teriam disponíveis apenas 

61,1% dos recursos educacionais por aluno de que dispõe São Paulo, conclui que “o sistema 

público de educação tem servido para perpetuar as desigualdades regionais no país”715. 

O fato, contudo, apesar das críticas, é que o programa tem sido considerado 

tipicamente equalizador716. Como destacam Cibils e Ter-Minassian, as análises concretas 

                                                 

712 MARTINS, Paulo de Sena. O financiamento da educação básica por meio de fundos contábeis, 2011. p. 

208. 

713 Ibidem, p. 251. 

714 MENDES, Marcos; MIRANDA, Rogério Boueri; COSIO, Fernando Blanco. Transferências 

intergovernamentais no Brasil: diagnóstico e proposta de reforma. Texto para discussão n. 40. Brasília: 

Consultoria legislativa do Senado Federal, abr 2008. p. 79 e ss. 

715 BARROS, Alexandre Rands. Desigualdades regionais no Brasil: naturezas, causas, origens e soluções. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 229. 

716 Estudo do IDP coloca: “o Brasil oferece uma curiosa exceção: o nosso FUNDEB é um típico sistema 

solidário de equalização, redistribuindo recursos entre municípios e governos estaduais dentro de cada 

estado, ainda que restrito a uma única função orçamentária e redistribuindo recursos vinculados (...) 

redistribui os recursos dos orçamentos subnacionais vinculados à educação entre os governos, tendo como 

critério o número de matrículas, complementado por transferências federais para os estados mais pobres 

(...) FUNDEB é estritamente um sistema de equalização, já que retira recursos de estados e municípios e 

os redistribui internamente aos estados conforme a distribuição de matrículas”. PRADO, Sérgio. FPE – 

equalização estadual no Brasil: alternativas e simulações para a reforma. v.  1. FGV Projetos; IDP, 2012. 

p. 20, 57, 70. Por sua vez, Sampaio e Oliveira colocam: “As políticas que buscam a homogeneização do 

tratamento via mecanismos de financiamento são ainda incipientes no Brasil. O estabelecimento do Fundef 

e, posteriormente, do Fundeb buscou equalizar um pouco os gastos. Ambos os fundos possibilitaram a 

redistribuição horizontal de recursos entre o estado e seus municípios, pois redistribuem os recursos de 

acordo com o número de matrículas de cada rede. Possibilitaram, ainda, o estabelecimento de um 

mecanismo de complementação por parte da União para os fundos com menores valores per capita. Os 

fundos, porém, não conseguiram promover a desigualdade do padrão da oferta dos serviços educacionais a 

todos os cidadãos” – SAMPAIO, Gabriela Thomazinho Clementino; OLIVEIRA, Romualdo Portela de. 

SAMPAIO, Gabriela Thomazinho Clementino; OLIVEIRA, Romualdo Portela de. Dimensões da 

desigualdade educacional no Brasil. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, v. 31, n. 

3. 2015. p. 518. Para uma demonstração empírica em sentido inverso no plano interno de um estado dentre 

os mais ricos, ver Conte, que sustenta: “Fundeb, para o estado do Rio Grande do Sul, possui poder 

concentrador de receitas, sendo que três regiões (Metropolitano Delta do Jacuí, Vale do Rio dos Sinos e 

Serra) concentram 48,8% dos recursos distribuídos pelo Fundeb no ano de 2014, o que implica numa perda 

de foco de longo prazo na redução das desigualdades regionais” – CONTE, Nelton Carlos. FUNDEF e 
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têm apontado no sentido de efetiva redução de disparidades regionais717. É essa a percepção 

de Pinto, indicando que a partir da validade do FUNDEB e observando os valores de 

complementação da União, deu-se crescimento da progressividade do sistema718; vale 

considerar que, entre 2007 e 2013, os valores aportados pela União em forma de 

complementação cresceram 221%719. De forma contundente, Baião, Cunha e Souza 

analisam uma série de transferências intergovernamentais, e, questionando seu caráter de 

equalização, afirmam sobre o FUNDEB720: 

Apesar de não ter diretamente esta função, essa transferência é a que mais promove 

a equalização fiscal. As transferências com fim equalizador geralmente não são 

condicionadas e são consideradas, pelas federações e pela literatura, transferências 

distintas daquelas que buscam atender objetivos nacionais específicos como os 

ligados à saúde, à educação e à infraestrutura. No entanto, no caso do Brasil, os 

resultados indicam que essa transferência conseguiu ser mais eficaz para atender 

o objetivo de equalização fiscal do que o FPM, por exemplo. Apesar de ser uma 

transferência condicionada, quando essa financia um gasto que iria ser realizado 

independentemente dessa condicionalidade, ocorre a liberação de recursos 

próprios para outras áreas (Spahn, 2007). Com a transferência o município pode 

utilizar as receitas próprias para outras finalidades, em vez de financiar aquele 

gasto. Por esse motivo, uma transferência condicionada pode contribuir para o 

município atender outras necessidades fiscais, além daquelas expressas na 

condicionalidade. 

E Araújo, rendendo homenagens às mencionadas pesquisas Vazquez e Arretche, mas 

observando que suas análises miravam ainda o FUNDEF, busca atualizar aquelas 

conclusões. Encontra: 

                                                 

FUNDEB: efeitos redistributivos e impacto nas finanças dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. 

Tese (Doutorado). Universidade de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul, 2017. p. 194. 

717 TER-MINASSIAN, Teresa. Elusive goal: Brazil’s subnational revenue system reform. In: CIBILS, Vicente 

Fretes; TER-MINASSIAN, Teresa (Eds.). Decentralizing revenue in Latin America: why and how. 

Washington: Inter-American Development Bank, 2015. p. 136.  

718 Deve-se registrar que Autora utiliza o termo progressividade mais literalmente, no sentido de progressão 

em valores no tempo, não necessariamente observando caráter desconcentrador. Ver: PINTO, Élida 

Graziane. Financiamento de direitos fundamentais e federalismo: um estudo comparativo sobre a 

progressividade constitucionalmente conquistada na educação e a guerra fiscal de despesa na saúde do pós-

EC 29/2000. Tese (Programa de Pós-Doutorado). Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas da Fundação Getúlio Vargas. 2010. p. 102-110. 

719 LIMA, Bianca Pinto; SANTOS, Bárbara Ferreira. Repasse da União ao Fundeb triplica, mas desigualdade 

regional se mantém. O Estado de São Paulo, 14 set. 2014. 

720 BAIÃO, Alexandre Lima; CUNHA, Armando Santos Moreira da; SOUZA, Flavio Sérgio Rezende Nunes 

de. Papel das transferências intergovernamentais na equalização fiscal dos municípios brasileiros. Revista 

do Serviço Público, v. 68, n. 3. 2017. p. 603-604. 
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[aplicando os parâmetros de Vazquez] a implantação do Fundeb representou uma 

sensível diminuição das desigualdades regionais na repartição dos recursos 

vinculados à política de fundos (...) O diferencial que explica essa melhoria nos 

indicadores construídos por Vazquez (2007) para mensurar as desigualdades 

regionais dentro da política de fundos é o maior aporte de recursos federais no 

Fundeb721; 

 

[aplicando os parâmetros de Arretche] implementação do Fundeb representou uma 

elevação dos recursos no cômputo total daqueles disponíveis para os municípios 

(...) Porém, uma análise dos recursos disponíveis na esfera municipal pode servir 

também para relativizar os efeitos do Fundeb na redução das desigualdades 

regionais. Analisando os dados de 2009, ano em que a participação da União e a 

contagem das matrículas foram integralizadas para efeitos redistributivos, fica 

evidente que, apesar da melhora ocorrida no período, a participação percentual 

desses recursos na totalidade das receitas correntes continua pequena. Os recursos 

do Fundeb representavam apenas 12,8%722. 

Finalmente, estudo recente, gestado na Câmara dos Deputados a propósito das 

propostas de perenização do FUNDEB, confirma o “o notável efeito redistributivo com a 

equalização efetuada em cada uma das unidades federativas”, reduzindo a distância entre os 

VAAs estaduais. E mais: “a complementação da União busca a equalização nacional dos 

valores mínimos de aplicação. Em 2015, nos dez Estados beneficiados, o VAA_FUNDEB 

mínimo é unificado em R$ 2.620. O efeito dessa ação resulta em VAA_total mínimo nesses 

Estados que variaram de R$ 2.937 a R$ 3.159 (7,6% de diferença), ao passo que, sem a 

complementação, situavam-se entre R$ 1.631 e R$ 3.146 (92,9%)”723. O que mostra no 

gráfico: 

                                                 

721 ARAÚJO, Luiz. O federalismo, os fundos na educação e a diminuição das desigualdades. Revista Retratos 

da Escola, v. 6, n. 10, jan-jun 2012. p. 56-57. 

722 ARAÚJO, Luiz. O federalismo, os fundos na educação e a diminuição das desigualdades. Revista Retratos 

da Escola, v. 6, n. 10, jan-jun 2012. p. 57-58. As ideias do referido artigo são desenvolvidas também, em 

maior extensão, ao lado da simulação de quatro outros formatos redistributivos para o financiamento da 

educação, em: ARAÚJO, Raimundo Luiz Silva. Limites e possibilidades da redução das desigualdades 

territoriais por meio do financiamento da educação básica. Tese (Doutorado). Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013. Dentre suas conclusões, consta: “o formato de participação 

da União possui alta incidência a variação do percentual de desigualdade entre os municípios. A mudança 

de padrão de participação da União do Fundef para o Fundeb contribuiu com a redução do Coeficiente de 

Desigualdade, mas a aplicação de uma das quatro simulações aqui apresentadas potencializaria a redução. 

Os melhores cenários são aqueles em que a complementação da Uniao ficou condicionada à necessidade 

dos municípios (e dos estados) para alcançar o padrão mínimo de qualidade (CAQI), conforme parâmetros 

escolhidos pela pesquisa” – fl. 246. A conclusão contém, ainda, uma crítica à métrica utilizada nos 

trabalhos, acima mencionados, de Daniel Vazquez. 

723 TANNO, Claudio Riyudi. Universalização, qualidade e equidade na alocação de recursos do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB): proposta de aprimoramento para a implantação do Custo Aluno Qualidade (CAQ). Estudo 
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Fonte:   TANNO, Claudio Riyudi. Universalização, qualidade e equidade na alocação de recursos do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB): p. 43. 

 

Observadas as tendências desconcentradoras de SUS e FUNDEB, cabe prosseguir 

perquirindo sobre os instrumentos do federalismo fiscal e sua relação com a redução de 

desigualdades. 

 

2.2.4. Fundo de Participação dos Estados – FPE. 

A partilha do produto da arrecadação de impostos por meio de Fundos é chamada 

pela doutrina do federalismo fiscal de repartição indireta, não existindo uma correlação 

direta entre o ente público receptor e o fato gerador do tributo partilhado.  

                                                 

Técnico n. 24/2017. Brasília: Câmara dos Deputados: Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, 

out 2017. p. 43. 
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Assim se dá com o Fundo de Participação dos Estados – FPE. Os impostos federais 

partilhados (Imposto sobre a Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados) são 

direcionados ao FPE724. Este aplica os critérios legais para definir quais montantes serão 

destinados a cada um dos beneficiários. 

Importa, então, verificar se estes critérios contém fundamentos ligados à noção de 

redução de desigualdades regionais. 

A resposta há de ser positiva, embora com algumas ressalvas. De início, vê-se que a 

própria CF/88 estabelece (art. 161, II), que Lei Complementar disporá sobre os critérios de 

rateio dos Fundos, “objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e 

entre Municípios” – daí já exigindo noção redistributiva725. Prado estipula que, desde sua 

origem, “o FPE tinha uma orientação claramente redistributiva, no sentido de assegurar uma 

participação maior na repartição dos recursos aos estados de menor renda per capita”726. 

A Lei Complementar nº 62/1989 especificou que a distribuição seria orientada, 

inicialmente, pela remessa de 85% dos valores aos Estados das regiões menos favorecidas 

                                                 

724 Sobre o tema, ver: ASSUNÇÃO, Matheus Carneiro. Repartição das receitas tributárias no federalismo 

fiscal brasileiro: os critérios de rateio dos fundos de participação. Dissertação (Mestrado). São Paulo: 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013; e FERRARI, Diogo Augusto. 

Descentralização Fiscal e Repartição da Receita Pública: o FPE na Constituinte de 1988. Dissertação 

(Mestrado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 

2013. 

725 Embora não seja objeto destas linhas, não se ignora a posição doutrinária que defende maior utilização de 

critérios, no âmbito do FPE, que promovam melhor gestão do valor arrecadado. Por exemplo: ALMEIDA, 

Aloísio Flávio Ferreira de; ALMEIDA, Carlos Otávio Ferreira de. O equilíbrio federativo como desafio ao 

novo formato do Fundo de Participação dos Estados (FPE). Revista Fórum de Direito Financeiro e 

Econômico, ano 2, n. 2,  set 2012-fev 2013. 

726 PRADO, Sergio. A questão fiscal na federação brasileira: diagnóstico e alternativas. Brasília: CEPAL, mar 

2007. p. 55-56. Prossegue mais adiante: “Na origem, os dois fundos de participação – o de estados e o de 

municípios – foram apoiados em critérios distributivos totalmente diferentes, refletindo basicamente a 

disponibilidade limitada de informações estatísticas vigentes naquela época. O Fundo de Participação dos 

Estados foi concebido como um típico fluxo redistributivo de características modernas para a época, 

adotando um tríplice critério de distribuição: o distribuição per capita, ponderada por: o extensão territorial 

(incidindo sobre 5% dos recursos); o inverso da renda per capita (incidindo sobre 95% dos recursos). Estes 

critérios tinham boa qualidade, nos limites de um fluxo redistributivo. A extensão territorial era 

contemplada, relevante num país como o Brasil. O critério dominante, a distribuição per capita ponderada 

pelo inverso da renda per capita, dava ao FPE um acentuado teor redistributivo. Esta característica foi 

fortemente acentuada quando, nos anos setenta, sob pressão das regiões atrasadas do país (norte e nordeste) 

20% do fundo foram reservados para distribuição limitada aos estados destas regiões, segundo os mesmos 

critérios utilizados para a distribuição nacional, sendo os 80% restantes distribuídos a todo o país, incluindo 

estas regiões”. (p. 106) 
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(Norte, Nordeste e Centro-Oeste), e em 15% para as regiões mais ricas (Sul e Sudeste)727. A 

Lei previu coeficientes fixos de distribuição, que seriam aplicados nos primeiros anos de 

vigência da Lei, e que seriam substituídos por lei ordinária posteriormente728, após reanálise 

de dados socioeconômicos. Estes coeficientes fixos respeitavam os critérios regionais 

referidos dentro de cada categoria. 

Nesse passo, verifica-se que, apesar das muitas e acertadas críticas, a existência de 

um conteúdo redistributivo era clara, especialmente na “Regra 85-15”. Como explicam 

Mendes, Miranda e Cosio, esta reserva de 85% representava o “principal fator de 

redistribuição regional dos recursos” do FPE, merecendo críticas já diante da indiferença 

entre Norte, Nordeste e Centro-Oeste no interior da regra, observando que nesse grupo está 

contido o Distrito Federal, unidade de maior renda per capita do Brasil. Os Autores, ainda, 

observam a existência de vários casos de concentração alimentada pelo FPE, com Estados 

que recebem mais que deveriam segundo critério redistributivo e outros que recebem menos 

que deveriam pelo mesmo critério729. 

Ocorre, contudo, que a mencionada lei ordinária nunca foi editada e os coeficientes 

fixos, que foram indicados para vigorar até o exercício de 1991, permaneceram válidos730. 

                                                 

727 Estudo da SEFAZ/RJ sugere “o abandono da regra 85-15”, porque “utilizando diferentes critérios para 

atualizar as cotas dos fundos, a soma das cotas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste não acumula 

85% do fundo”, o que exemplifica através da verificação do percentual regional de “miseráveis”; sugere, 

mais, “uma distribuição de recursos mais próxima da distribuição atual de pessoas abaixo da linha de 

pobreza”, observando os gastos totais per capita e punindo os mais ineficientes – ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. Fundo de Participação dos Estados: A distribuição atual faz sentido? Disponível em: 

<http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/uuid/dDocName%3AWCC219026>. 

Acesso em:04 mar. 2018. 

728 AFONSO, José Roberto R. FPE: rateio sem critério, Observatório da jurisdição constitucional, Brasília: 

IDP, ano 3, 2009-2010. 

729 MENDES, Marcos; MIRANDA, Rogério Boueri; COSIO, Fernando Blanco. Transferências 

intergovernamentais no Brasil: diagnóstico e proposta de reforma. Texto para discussão n. 40. Brasília: 

Consultoria legislativa do Senado Federal, abr 2008. p. 55 e ss. 

730 Prado (PRADO, Sergio. A questão fiscal na federação brasileira: diagnóstico e alternativas. Brasília: 

CEPAL, mar 2007.), assim, sustenta que: “esta decisão enterra todos os componentes dinâmicos do sistema, 

deixando na poeira da história os critérios de renda per capita e população. O sistema de redistribuição na 

federação brasileira passa a se constituir numa simples lista de porcentagens. Evidência gritante das 

limitações políticas daquele momento, este grosseiro sistema de redistribuição se torna, com o passar dos 

anos e das décadas, um monumento às incompetências técnica e política da nação (...) De modo geral, o 

sistema como um todo se tornou muito mais grosseiro e rústico. Se antes os movimentos demográficos e 

as diferenças de renda se manifestavam nos critérios, a partir de 1988 estas variáveis perdem qualquer 

significado no que se refere à relação entre os estados” – p. 108. Como coloca Mendes: “Usar coeficientes 

fixos para a partilha significa congelar no tempo a avaliação das desigualdades” – MENDES. Marcos José. 

Fundo de Participação dos Estados: sugestão de novos critérios de partilha que atendam determinação do 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/uuid/dDocName%3AWCC219026
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Apenas em 2010, no julgamento da ADI nº 875, o STF veio a declarar a 

inconstitucionalidade do uso desses coeficientes. O fez apontando, em suma, que (i) os 

coeficientes estanques não reproduzem a realidade; (ii) a fixação de coeficientes não se 

confunde com o estabelecimento de critérios (parâmetros, balizas, diretrizes) de partilha, 

constitucionalmente exigidos; (iii) os coeficientes foram criados para vigorar só em 1990-

1991; (iv) os coeficientes estanques deixam de promover redistribuição. Vale apontar que 

(v) o STF não afirmou um novo critério específico, mas demandou que haja algum critério 

que retrate a realidade e promova equalização. Ou, na síntese de Conti e Lochagin, “a decisão 

do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade dos critérios de repartição de 

recursos do FPE fundamenta-se na incapacidade das fórmulas encontradas após a 

Constituição de 1988 de atender ao objetivo de redução das desigualdades socioeconômicas 

entre os Estados”731. 

Na ocasião, o Supremo Tribunal deixou de declarar a nulidade imediata do 

dispositivo, no intuito de evitar situação jurídica nebulosa onde os Estados pudessem deixar 

de receber as transferências constitucionalmente determinadas pela falta de critérios legais 

que dissessem quem receberá quanto. Assim, concedeu ao Congresso Nacional prazo até o 

final do ano de 2012 para editar nova Lei sobre o tema. 

À época, vários estudos de fôlego a respeito dos possíveis desenhos vieram à tona, 

destacando-se aqueles de Sérgio Prado/IDB732, de Teresa Ter-Minassian/BID733, de 

                                                 

STF. In: LINHARES, Paulo de Tarso Frazão; MENDES, Constantino Cronemberger; LASSANCE, 

Antonio (Orgs.). Federalismo à brasileira: questões para discussão. Brasília: IPEA, 2012. p. 151. 

731  CONTI, José Maurício; LOCHAGIN, Gabriel. Federalismo fiscal brasileiro e o novo FPE (Fundo de 

Participação dos Estados e do Distrito Federal). In: PRETO, Raquel Elita Alves (Coord.). Tributação 

brasileira em evolução: estudos em homenagem ao Professor Alcides Jorge Costa. São Paulo: Editora 

IASP, 2015. p. 67. 

732 PRADO, Sérgio. FPE – equalização estadual no Brasil: alternativas e simulações para a reforma. v.  1. 

FGV Projetos; IDP, 2012. 

733 TER-MINASSIAN, Teresa. Reforma do Fundo de Participação dos Estados (FPE). Texto para Debate do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento n. IBD-DP-216. 2012. 
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Alexandre Rocha/Senado734, de Marcos Mendes735 e de Barros e Afonso/FGV-IBRE736. Mas 

o tema era e continuou sendo deveras custoso politicamente. 

O Congresso falhou em atender ao prazo posto pelo STF. Para evitar graves 

prejuízos, a Corte aceitou prorrogar este prazo em 150 (cento e cinquenta) dias (v. ADO 23). 

Finalmente, em julho/2013, sobreveio a Lei Complementar nº 143. A nova norma, contudo, 

já nasceu muito criticada. Isto porque, não tendo logrado alcançar acordo político em relação 

ao tema, (i) manteve os coeficientes fixos até dezembro/2015; (ii) determinou que depois 

disso as distribuições a cada Estado obedecerão ao valor do ano anterior corrigido pelo IPCA 

e por 75% da variação real do PIB nacional; e (iii) o valor que sobrar no Fundo será 

distribuído considerando os critérios de [a] população (estabelecidos limites máximo e 

mínimo no interior do critério) e [b] inverso da renda per capita. 

Daí que, no presente, tramita perante o STF a ADI nº 5069, proposta pelo Estado de 

Alagoas, onde suscita a inconstitucionalidade da lei nova. Para tanto, alega que: (i) tudo 

permanecerá como antes de sua vigência – embora não se faça mais por coeficientes fixos, 

a ideia de um valor atualizado importa em manter, com outro sistema, a proporção dos 

coeficientes; e (ii) considerando taxa de crescimento de 3% ao ano, apenas no ano de 2280 

é que o critério “do excedente” estaria em 100%. A regra do excedente estaria em 7,72% em 

2026, pelo que a lentidão deste processo esconde o real intento de, pura e simplesmente, 

esquivar-se do julgamento anterior de inconstitucionalidade. Assim, pediu ao STF seja 

proferida interpretação conforme a Constituição para que desde já seja afastada a aplicação 

dos coeficientes fixos, calculando toda a partilha pelo “critério do excedente”. Naqueles 

autos, há Parecer do Procurador Geral da República pela improcedência da ADI, onde alega 

que o teor da LC nº 143/2013 “decorre de decisão política atual”. 

                                                 

734 ROCHA, C. Alexandre A. Rateio do FPE: avaliação de impacto e de viabilidade legislativa das novas 

propostas. Texto para Discussão do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado n. 111, mar 2012. 

735 MENDES. Marcos José. Fundo de Participação dos Estados: sugestão de novos critérios de partilha que 

atendam determinação do STF. In: LINHARES, Paulo de Tarso Frazão; MENDES, Constantino 

Cronemberger; LASSANCE, Antonio (Orgs.). Federalismo à brasileira: questões para discussão. Brasília: 

IPEA, 2012. 

736 BARROS, Gabriel Leal de; AFONSO, José Roberto. Nota Técnica: Fundo de Participação dos Estados: 

PIB ou renda? Texto para Discussão FGV-IBRE s/n., abr 2013. 
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O relevante a perquirir, reitera-se, é o caráter de redução de desigualdades regionais 

ínsito ao FPE. Este caráter, apesar dos debates relacionados aos coeficientes fixos, está 

presente em parte. 

Apesar de a determinação de distribuição de 85% dos recursos aos Estados das 

regiões menos favorecidas ter sido revogada pela LC 143/2013, ela permanece viva na 

ultratividade daqueles coeficientes – que, como demonstrado na ADI nº 5069, devem 

permanecer válidos e relevantes por ainda muitos e muitos anos. É procedente a crítica, 

contudo, de que tais coeficientes, cristalizados no passado, já não se referem à realidade das 

diferentes unidades federadas envolvidas. 

De outro lado, quando a LC 143 estabelece o “critério do excedente” (que deverá 

algum dia, ainda que em prazo deveras dilatado, assumir a posição de critério mais relevante 

da distribuição) baseado em uma combinação entre o tamanho da população e o inverso da 

renda per capita, orienta a partilha a um critério de redução de desigualdades sociais. 

Analisando especificamente o ano de 2009, Barroso, indica que as transferências 

reduzem o Índice Gini estadual de 0,23258 para 0,15208, o que é significativo. Em termos 

de receitas per capita também se nota variação: em Alagoas, a receita (sem transferências) 

é de R$ 625,92, subindo (após transferências) para R$ 1.546,92; no Pará, a receita (sem 

transferências) é de R$ 675,30, subindo (após transferências) para R$ 1.459,00; em São 

Paulo, a receita (sem transferências) é de R$ 2.158,94, subindo (após transferências) para 

apenas R$ 2.745,46; em Minas Gerais, a receita (sem transferências) é de R$ 1.337,78, 

subindo (após transferências) para R$ 2.049,72737. A redistribuição regional fica ainda mais 

clara no quadro regional, em percentual representativo das receutas totais: 

 

                                                 

737 BARROSO, Rafael Mendes Cunha. Federalismo fiscal no Brasil: o impacto das transferências 

orçamentárias na desconcentração de receitas entre as esferas de governo. Revista Controle – doutrinas e 

artigos, v. 11, n. 01. 2013. 
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Fonte: BARROSO, Rafael Mendes Cunha. Federalismo fiscal no Brasil: o impacto das transferências 

orçamentárias na desconcentração de receitas entre as esferas de governo. Revista Controle – doutrinas e 

artigos, v. 11, nº 01. 2013. p. 93. 

 

Conclusões semelhantes são afirmadas por Sérgio Prado, no gráfico: 

 

Fonte: PRADO, Sérgio. FPE – equalização estadual no Brasil: alternativas e simulações para a reforma. Vol. 

1. FGV Projetos; IDP, 2012. p. 72. 

 

O gráfico mostra que, nada obstante o alcance do propósito desconcentrador seja 

evidente em relação aos Estados mais pobres e mais ricos, aproximando suas receitas finais 



276 

 

 

(exceção do Distrito Federal), há evidentes descompassos em relação a Estados 

intermediários, em que a recepção do FPE importa torna-los muito distante do grupo em 

termos de renda per capita.  

O fato é que o FPE tem grande relevância em termos fiscais, o que não importa 

afirmar grandes êxitos em termos de diminuição das desigualdades segundo os parâmetros 

usuais. Assim é que o IPEA aponta que “houve uma redução das desigualdades entre estados 

e entre as regiões no período recente, quer em termos de participação no PIB, quer em 

relação ao PIB per capita. Contudo, essa tendência foi sutil, não gerando qualque mudança 

substantiva no padrão regional de distribuição da atividade econômica brasileira”738. 

Esta constatação encontra suporte em Salto, para quem, tanto em avaliação da 

desigualdade de renda, quanto na avaliação de variável que mede “as distâncias entre o PIB 

per capita médio, anualmente, e o PIB per capita de cada jurisdição estadual”, “concluiu-se 

que o FPE não teve papel importante no processo de redução das desigualdades entre os 

estados e, ainda, segundo os resultados da primeira especificação, pode até ter agravado esse 

quadro de disparidades”. Embora, por outro lado, o FPE funcione como mecanismo de 

partilha de arrecadação e de promoção de autonomia subnacional739. Estas conclusões estão 

de acordo com pesquisa de Callado740. 

                                                 

738 IPEA. Comunicado n. 71. Desigualdade regional recente: uma nota a partir de dados estaduais. Brasília, 

2010. 

739 SALTO, Felipe Scudeler. A economia política das transferências fiscais no Brasil: o Fundo de Participação 

dos Estados (FPE) contribuiu no processo de redução das disparidades regionais entre 1985 e 2009? 

Dissertação (Mestrado). Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. 

São Paulo, 2013. Para o Autor, a explicação desses resultados decepcionantes “não está no insucesso do 

estado federativo, mas na ausência, provavelmente, de mecanismos institucionais que estimulassem o 

incentivo ao direcionamento dos recursos recebidos pelos estados, via FPE, a iniciativas que pudessem 

promover o crescimento econômico, a expansão da infraestrutura local e o estímulo às decisões privadas 

de investimento”. 

740 CALLADO, Marcelo. Federalismo fiscal: os efeitos dos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos 

Municípios (FPM) na distribuição de renda inter-regional e interpessoal no Nordeste brasileiro. Mimeo. 

Disponível em: <http://www.ric.ufc.br/evento1/marcelo_callado.PDF>. Acesso em: 04 mar. 2018. 

Considera o Autor: “A variável FPE parece empobrecer os estados que recebem os seus recursos, pois é 

negativamente correlacionada com POB e PIBpc. Embora a variável FPE diminua a desigualdade de Renda, 

é bastante comum na literatura encontrar economias estagnadas e com grandes percentuais de pobres que 

apresentam uma pequena desigualdade de Renda. O FPE portanto parece ser o instrumento que contribui 

para o empobrecimento das pessoas nos estados pagadores líquidos de receitas fiscais ao governo central. 

Ao mesmo tempo o FPE pode estar sendo usado para o enriquecimento de pessoas já abonadas nos estados 

que são receptores líquidos de receitas fiscais do governo central. Dessa forma a Diferença da Renda inter-

regional não está se modificando, enquanto a diferença de Renda Interpessoal piora com o FPE” (p. 366). 

Considere-se que “O impacto da variável FPE sobre a Desigualdade de Renda é semelhante ao impacto do 

http://www.ric.ufc.br/evento1/marcelo_callado.PDF
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Daí é que existe mesmo quem sugira uma reforma fiscal que extinga o FPE, em 

conjunto com outras medidas, direcionando valores diretamente aos Estados mais pobres, 

como forma de promoção do objetivo constitucional de redução das desigualdades 

regionais741. 

Encerre-se com a lembrança, embora óbvia, mas sempre pertinente, de que o FPE é 

parte de um sistema de federalismo fiscal que envolve, para além das receitas próprias, 

diversas transferências. Quer-se registrar a afirmação de Mendes742: 

As ‘outras transferências’ (que inclui especialmente as voluntárias) representam 

montante total superior ao do FPE (R$ 81,8 bilhões contra R$ 76,4 bilhões, em 

2015). São Paulo, que recebe 1% do FPE total, em contrapartida, detém 20,6% do 

total das outras transferências, em 2015. (...) Assim, as outras transferências mais 

que compensaram as transferências constitucionais (FPE), gerando um sistema 

neutro do ponto de vista do objetivo de redução das distorções nas receitas 

estaduais. As transferências de receitas estaduais aos municípios acompanham o 

nível da arrecadação total nos estados. 

Esta lembrança é sempre necessária em tratando de FPE, para evitar discussões 

unidimensionais que pretendem diferenciar as transferências brasileiras, a partir de apenas 

um ou alguns elementos (sem buscar a íntegra) entre Estados “pagadores” e “recebedores”, 

o que pode ser um exercício fútil e de resultados enganosos. 

 

2.2.5. Fundo de Participação dos Municípios – FPM. 

Se o FPE, acima comentado, introduz a partilha de tributos federais em direção aos 

Estados, cabe ao Fundo de Participação dos Municípios – FPM fazê-lo em relação aos entes 

                                                 

crescimento econômico. Quanto mais recursos do FPE um estado recebe, menor tende a ser a Desigualdade 

de Renda. Em todas as regressões, a variável FPE se mostrou significante para explicar a variável 

Coeficiente de Gini. Um aumento de um ponto percentual nos repasses do FPE para um determinado estado 

tende a diminuir a Desigualdade de Renda no estado em 1,3%” (p. 362). 

741 “Apesar de o FPE e o FPM trazerem uma razoável melhoria na distribuição de recursos entre os Estados 

brasileiros, ainda permanece inaceitável que cidadãos de locais menos favorecidos tenham à sua disposição 

menos da metade dos recursos disponíveis para regiões mais desenvolvidas” – PAES, Nelson Leitão; 

SIQUEIRA, Marcelo Lettieri. Desenvolvimento regional e federalismo fiscal no Brasil: em busca da 

igualdade na distribuição de receitas. Econ. Apl., v. 12, n. 4. 2008. p. 711. 

742 MENDES, Constantino Cronemberger. Evolução fiscal e financeira dos estados brasileiros (2012-2015): 

desafios conjunturais e restrições estruturais. Boletim Regional, Urbano e Ambiental do IPEA, jul-dez 

2017. p. 48. 
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políticos de nível local. A distribuição do FPM pode ser observada a partir da análise 

conjunta do CTN, do Decreto-Lei nº 1.881/1981 e da Lei Complementar nº 91/1997. 

O sistema estabelece que 10% dos valores do FPM serão destinados aos Municípios 

que são capitais de seus Estados. Dentro desse percentual, o valor específico a cada capital 

será determinado pela conjunção dos fatores (i) população e (ii) inverso da renda per capita. 

Aplicam-se aqui as colocações acima: tal critério orienta à redução de desigualdades sociais, 

e não propriamente regionais. A limitação de 10% responde a uma lógica de limitação do 

valor a receber pelas capitais, presumindo-as mais desenvolvidas743. 

Aos Municípios não-capitais (demais 86,4% do FPM), o critério aplicado é o do 

número de habitantes. Dá-se o direcionamento de maneira proporcional, podendo-se mesmo 

afirmar não se observar, aí, influência do vetor axiomático de redução de desigualdades744. 

Observando que os Municípios concorrem dentro do mesmo Estado (que tem seus 

percentuais pré-definidos e congelados745), e não concorrem em geral746, entende-se que o 

                                                 

743 MENDES, Marcos; MIRANDA, Rogério Boueri; COSIO, Fernando Blanco. Transferências 

intergovernamentais no Brasil: diagnóstico e proposta de reforma. Texto para discussão n. 40. Brasília: 

Consultoria legislativa do Senado Federal, abr 2008. p. 30. 

744 “Quando a Federação pretende agir de forma mais incisiva na redução das desigualdades em 

desenvolvimento econômico, um critério de dotações iguais per capita pode não ser suficiente. A alternativa 

então é ponderar a distribuição per capita simples por parâmetros que apreendam as diferenças em nível de 

pobreza, nível de renda, ‘atraso econômico’, desenvolvimento social, etc. São infindáveis as alternativas 

de índices simples e compostos para operar esta ponderação. Muito utilizada é a ponderação pelo inverso 

da renda per capita estadual, tal como no FPE brasileiro”. PRADO, Sergio. A questão fiscal na federação 

brasileira: diagnóstico e alternativas. Brasília: CEPAL, mar 2007. p. 37. Como coloca o Estudo do CDES: 

“Já o FPM tem caráter redistributivo, mas não leva em conta nem a capacidade de geração de recursos 

próprios nem outras modalidades de transferências recebidas pelos municípios. O tamanho da população é 

tomado como parâmetro para a distribuição de recursos do fundo. Em decorrência, não é rara uma situação 

onde uma prefeitura, que já é contemplada com elevados montantes de ICMS e royalties per capita, também 

receber altas somas de FPM por habitante caso a mesma seja pouco populosa. Este é justamente o caso do 

município de maior orçamento per capita no Brasil” - BRASIL. Presidência da República. Observatório da 

Equidade. Indicadores de Equidade do Sistema Tributário Nacional. Brasília: Presidência da República, 

Observatório da Equidade, 2009. p. 36. Veja-se ainda que “Como o critério de distribuição do FPM (e do 

FEP, por extensão) é populacional, seu índice de concentração tem-se mantido praticamente constante em 

torno da média de -0,229 verificada entre 2000 e 2007, com pouca variação” – ALENCAR, André Amorim; 

GOBETTI, Sérgio Wulff. Justiça fiscal na federação brasileira: uma análise do sistema de transferências 

intergovernamentais entre 2000 e 2007. Brasília: ESAF, 2008. Monografia premiada com o primeiro lugar 

no XIII Prêmio Tesouro Nacional – 2008. p. 31. 

745 REZENDE, Fernando. Federalismo fiscal: em busca de um novo modelo. In: OLIVEIRA, Romualdo Portela 

de; SANTANA, Wagner (Orgs.). Educação e federalismo no Brasil: combater as desigualdades, garantir a 

diversidade. Brasília: UNESCO, 2010. p. 76. 

746 “O art. 3º e o parágrafo único do art. 5º são logicamente inconsistentes. Ou seja, não é possível manter os 

critérios de distribuição do FPM e, ao mesmo tempo, garantir que, no caso da criação de novos municípios, 

somente os municípios do próprio estado tenham sua participação reduzida. Isto porque o critério básico 
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FPM-Interior contém um viés que beneficia os Municípios de menor população747-748; viés 

este que não se sustenta como presunção válida, já que não há correlação entre baixa 

população e menor IDH749. 

Contudo, justamente para confrontar o mencionado viés, há “Reserva” de 3,6% 

destinada aos maiores Municípios não capitais. Dentro dessa “Reserva” (o recebimento desta 

parcela não prejudica o recebimento da parcela geral destinada aos não capitais), a 

distribuição obedece aos critérios de (i) população e (ii) inverso da renda per capita, pelo 

que há fator de redução de desigualdade. 

Destaque-se, desde já, um fator acima mencionado: os Municípios de um mesmo 

Estado brigam entre si por maior participação, e não com Municípios de outros Estados – a 

partilha é previamente limitada estadualmente. Mas os coeficientes de distribuição do FPM-

Interior, entre Estados, são fixos e congelados. Uma análise concreta é suficiente para 

                                                 

de distribuição do FPM interior (86,4% dos recursos do Fundo) era o de que um município com população 

situada em determinada faixa populacional recebia exatamente o mesmo de FPM que qualquer outro 

município do país que tivesse sua população situada nessa mesma faixa. Assim, não é possível garantir esse 

critério e, ao mesmo tempo, impedir que a criação de um município em determinado Estado repercuta na 

cota dos municípios de outros Estados. Quando se satisfaz esta última condição, automaticamente, está se 

quebrando a primeira regra, pois municípios do Estado onde foi criado um novo município passarão a 

receber menos do que municípios de mesma população de Estados onde não houve a criação de novos 

municípios”. Ainda: “Lei Complementar n. 62 de 1989 estabeleceu que, a partir de 1990, as alterações dos 

percentuais de participação, em decorrência da criação de novos municípios, deveriam ser limitadas àqueles 

municípios pertencentes ao Estado em que for criado o novo município. Até então, quando era criado um 

novo município, todos os outros municípios do país tinham sua participação percentual reduzida, devido 

ao aumento da soma dos coeficientes. O Tribunal de Contas da União, para satisfazer o estipulado pela Lei, 

dividiu os recursos do FPM entre os Estados brasileiros. Para fixar a parte que caberia aos municípios de 

cada Estado, o Tribunal utilizou como parâmetro a soma dos coeficientes dos municípios de cada Estado 

prevista para 1991. Desde então, estão fixos os percentuais de participação de cada Estado da Federação 

no FPM - Interior”. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão de Plenário n. 1120/2009. 

747 MENDES, Marcos; MIRANDA, Rogério Boueri; COSIO, Fernando Blanco. Transferências 

intergovernamentais no Brasil: diagnóstico e proposta de reforma. Texto para discussão n. 40. Brasília: 

Consultoria legislativa do Senado Federal, abr 2008. p. 34. 

748 Também nesse sentido, a estrutura do FPM estimula a manipulação de dados populacionais, para que os 

Municípios se coloquem em faixas mais favoráveis de recebimento: MONASTÉRIO, Leonardo. O FPM e 

a estranha distribuição da população dos pequenos municípios brasileiros. Texto para Discussão do IPEA 

n. 1818, mar./2013. 

749 Idem, p. 36. “Embora os municípios de baixo IDH sejam quase todos de pequena população, o inverso não 

é verdadeiro. Ou seja, há, também, muitos municípios de alto IDH e baixa população. Esses municípios 

recebem elevadas transferências per capita de FPM, minando a capacidade redistributiva do Fundo”. E 

ainda (p. 40): “O viés introduzido pelo FPM e demais transferências é suficientemente grande para fazer 

com que os municípios com maior pressão de demanda por serviços públicos (maior população, maior taxa 

de crescimento da população, maior urbanização, maior densidade populacional) sejam justamente aqueles 

com menor receita per capita”. 
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verificar que a Resolução TCU nº 242/1990 estabeleceu estes coeficientes750; e que o TCU 

anualmente os repete, como se vê da Decisão Normativa nº 162/2017 (Acórdão nº 

2606/2017), Anexo VI, que fixou os percentuais para 2018751. Este congelamento é 

institucionalmente reconhecido, a ponto de o “Manual do FPM”, publicado pela Secretaria 

do Tesouro Nacional, afirmar que a Tabela contendo aqueles mesmos coeficientes “vem 

sendo reemitida anualmente”752. 

O congelamento, então, esbarra exatamente nas mesmas críticas sofridas pelo FPE 

quanto aos percentuais fixos. O TCU certamente merece críticas por, analisando o tema 

repetidamente, ano-após-ano, contando com aparato e pessoal técnico, além de cruzamento 

de informações com órgãos como o IBGE, não apenas tolerar mas efetivamente promover 

este congelamento.  

É de se considerar que “os critérios do FPM não são capazes de detectar 

adequadamente o hiato entre capacidade fiscal e necessidade de gastos de cada município. 

Tais critérios podem ser aperfeiçoados, uma vez que já existem estatísticas sócio-

econômicas municipais, apuradas com periodicidade regular, que permitem estimar as 

necessidades fiscais com mais precisão”753. 

Quanto à análise do conteúdo redistributivo do FPM, também há problemas754: 

                                                 

750 “Buscando satisfazer as determinações da Lei Complementar, o Tribunal de Contas da União, consoante 

com o art. 7º, que lhe dá competência de editar normas complementares, cinco dias depois da publicação 

da Lei, pela Resolução n.242/90, fixa a participação de cada Estado no conjunto dos recursos do FPM, cujo 

percentual ainda está em vigor (...) Desde então, indiferente às variações populacionais ocorridas, a parcela 

de cada Estado é fixa, ou seja, municípios com o mesmo coeficiente recebem valores diferentes conforme 

o Estado de origem”. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão de Plenário n. 1120/2009. 

751 Disponível em: http://portal.tcu.gov.br/comunidades/transferencias-constitucionais-e-legais/coeficientes-

fpe-e-fpm/. Acesso em 05.mar.2018. 

752 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. O que você precisa saber sobre as transferências 

constitucionais e legais: Fundo de Participação dos Municípios. Brasília, 2013. p. 07 – item 4.4.3. O 

documento assim explica o que ocorre quando criado um novo Município: “como a cota de um Estado no 

total do FPM é fixa, os percentuais individuais de participação dos Municípios existentes anteriormente 

naquele Estado certamente cairão. Já Municípios de outros Estados não serão afetados” (item 4.6.2, p. 10). 

753 MENDES, Marcos José; ROCHA, Fabiana Fontes. Transferências intergovernamentais e captura de 

recursos públicos nos municípios brasileiros. Brasília: ESAF, 2003. Monografia agraciada com menção 

honrosa no VIII Prêmio Tesouro Nacional – 2003. 

754 MENDES, Marcos; MIRANDA, Rogério Boueri; COSIO, Fernando Blanco. Transferências 

intergovernamentais no Brasil. Op. cit. p. 35-36. 

http://portal.tcu.gov.br/comunidades/transferencias-constitucionais-e-legais/coeficientes-fpe-e-fpm/
http://portal.tcu.gov.br/comunidades/transferencias-constitucionais-e-legais/coeficientes-fpe-e-fpm/
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No que diz respeito aos critérios de redistribuição regional de recursos fiscais 

(entre regiões e entre municípios), o FPM deixa muito a desejar. Conforme 

descrito acima, o critério população predomina como fator de repartição dos 

recursos do Fundo. O uso dessa variável está mal equacionado, havendo um forte 

viés em favor dos municípios menos populosos, conforme ilustrado no Gráfico 

III.1, que mostra a queda abrupta da receita per capita de FPM à medida que 

aumenta a população municipal. O principal determinante desse resultado é a cota 

mínima fixada, no FPM-Interior, para municípios de até 10.188 habitantes, que 

gera elevada receita per capita para municípios pouco populosos. Esse privilégio 

aos municípios pequenos reduz a capacidade do FPM de direcionar recursos para 

os municípios menos desenvolvidos”. 

A mesma crítica é registrada por Baião, Cunha e Souza, para quem o “FPM parte do 

pressuposto de que municípios menores serão também os que mais necessitam recursos, mas 

esses não têm necessariamente uma elevada proporção da população em situação de extrema 

pobreza, e não apresentam PIB per capita sempre pequeno”755, embora indiquem também 

que “beneficia municípios que possuem população mais esparsa, com maior índice de 

analfabetismo, com maior percentual de pessoas com mais de 60 anos e com menor renda 

domiciliar per capita”756. Assim, algumas críticas à equidade de sua distribuição são fortes: 

“a grande questão é que o FPM não cumpre um papel equalizador. A prova disso é que aos 

20% mais pobres foram repassados, em média, R$ 190,00 por habitante, já o extremo mais 

rico recebeu R$ 289,00 per capita”757. 

E não só. Como pontuam Castro e Lima, a utilização do critério apenas populacional, 

acrescida do uso de faixas populacionais, traz iniquidades gritantes, como “em 2010, Bela 

Vista de Minas/MG, com 10.004 habitantes, teria a mesma participação no FPM que Serra 

da Saudade/MG, com 815 habitantes. Ou seja, fica relegado ao segundo plano qualquer 

critério de justiça distributiva a partir daí” – o que traz incentivo para que o Município se 

                                                 

755 BAIÃO, Alexandre Lima; CUNHA, Armando Santos Moreira da; SOUZA, Flavio Sérgio Rezende Nunes 

de. Papel das transferências intergovernamentais na equalização fiscal dos municípios brasileiros. Revista 

do Serviço Público, v.  68, n. 3. 2017. p. 603. 

756 Idem, ibidem. Esse resultado pode ser assim explicado: “O FPM, como vemos, encabeça a lista das 

transferências com um índice negativo de -0,224, comprovando ser um índice com potencial redistributivo, 

que beneficia proporcionalmente mais os municípios de menor PIB per capita, apesar de seu critério de 

distribuição populacional não ter qualquer relação direta com a riqueza. Contudo, a relação da riqueza 

relativa com o tamanho do município impõe, na prática, um certo poder distributivo” – ALENCAR, André 

Amorim; GOBETTI, Sérgio Wulff. Justiça fiscal na federação brasileira: XIII Prêmio Tesouro Nacional, 

2008.. p. 36. 

757 BRASIL. Indicadores de Equidade do Sistema Tributário Nacional. Cit. p. 37. 
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coloque próximo do limite inferior da faixa758. O viés em favor dos municípios menores é 

reiterado, e graficamente apresentado: 

 

 

Fonte: CASTRO, Kleber Pacheco de; LIMA, Ana Carolina da Cruz. Avaliação da distribuição do FPM 

 

Também em imagem didática, Monasterio apresenta este cenário: 

 

                                                 

758 CASTRO, Kleber Pacheco de; LIMA, Ana Carolina da Cruz. Avaliação da distribuição do FPM: uma 

aplicação da teoria dos conjuntos fuzzy para os municípios de Minas Gerais. Disponível em: 

http://sisconev.com.br/Uploads/ENABER17/Trab015700354920170623_000000.pdf. Acesso em 05 mar. 

2018. 

http://sisconev.com.br/Uploads/ENABER17/Trab015700354920170623_000000.pdf
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Fonte: MONASTÉRIO, Leonardo. O FPM e a estranha distribuição da população dos pequenos municípios 

brasileiros. Texto para Discussão do IPEA nº 1818, mar. 2013. p. 10. 

 

Assim é que, de forma esperada, embora não menos trágica, a conclusão de Castro e 

Lima seja de que “os municípios com contingente populacional elevado e que se localizam 

em regiões metropolitanas são aqueles menos atendidos pelo FPM. Ou seja, apesar de sua 

maior demanda por recursos, estes locais recebem relativamente menos do fundo”759. E, 

como coloca Soares, esta pode ser uma das razões pelas quais os anos 1990 foram prolíficos 

no surgimento de novos Municípios760. 

                                                 

759 CASTRO, Kleber Pacheco de; LIMA, Ana Carolina da Cruz. Avaliação da distribuição do FPM: uma 

aplicação da teoria dos conjuntos fuzzy para os municípios de Minas Gerais. Disponível em: 

http://sisconev.com.br/Uploads/ENABER17/Trab015700354920170623_000000.pdf. Acesso em 05 mar. 

2018. 

760 “Por fim, as transferências constitucionais redistributivas também incentivaram a multiplicação de 

municípios pobres e pouco populosos desejosos de uma maior fatia na divisão do FPM; o resultado foi 

1.016 novos municípios no Brasil na década de 90. Este fato contribuiu para minimizar ainda mais o caráter 

redistributivo do FPM, já menos expressivo que o do Fundo de Participação dos Estados (FPE) porque está 

centrado no tamanho da população de municípios interioranos”. SOARES, Márcia Miranda. Repasses 

financeiros e voluntários da União aos Municípios brasileiros: condicionantes políticos, sociais e técnicos 

(Resultado Parcial de Pesquisa Financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

http://sisconev.com.br/Uploads/ENABER17/Trab015700354920170623_000000.pdf
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Apesar destas críticas, “os resultados mostram que as transferências reduzem 

bastante a desigualdade, sendo que seu efeito é maior para as receitas municipais”761; como 

afirma Arretche, “as receitas do FPM têm significativo efeito de redução das desigualdades 

de receita. Sua entrada nos cofres municipais reduz o Coeficiente de Gini para cerca de 

0,300, excluídas todas as demais fontes de transferência. Isto é, se os municípios brasileiros 

contassem apenas com sua arrecadação própria e com as receitas do FPM, sua desigualdade 

de receita cairia pela metade”762. 

Não é de estranhar, diante de tantos problemas, que Prado chame o FPM de “face 

tecnicamente mais pobre” do sistema de transferências763; ou que Mendes e Appy incluam 

o FPM dentre os instrumentos que consideram “injusto, ineficiente e caro”764. 

 

2.2.6. Cota-parte do ICMS. 

A partilha do produto da arrecadação de impostos é chamada pela doutrina de 

repartição direta quando existe uma correlação espacial entre a transferência e o fato gerador 

da obrigação tributária.  

A partilha do ICMS arrecadado entre os Municípios é orientada, em parte, de maneira 

direta. Explica-se: consoante determina a CF/88, no art. 158, parágrafo único, I, a partilha 

do produto da arrecadação do ICMS é orientada, em ao menos 75%, segundo um critério de 

                                                 

Tecnológico - CNPq). 8º Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política. Gramado, ago./2012. p. 

08. 

761 BARROSO, Rafael Mendes Cunha. Federalismo fiscal no Brasil: o impacto das transferências 

orçamentárias na desconcentração de receitas entre as esferas de governo. Revista Controle – doutrinas e 

artigos, v.  11, n. 01. 2013. p. 102. 

762 ARRETCHE, Marta. Federalismo e igualdade territorial: uma contradição em termos? DADOS – Revista 

de Ciências Sociais. v.  53, n. 3. Rio de Janeiro, 2010. p. 601.  

763 PRADO, Sergio. A questão fiscal na federação brasileira: diagnóstico e alternativas. CEPAL, 

LC/BRS/R.179, mar./2007. p. 109. 

764 MENDES, Marcos; APPY, Bernard. Injusto, ineficiente e caro. Opinião – O Estado de São Paulo, 22 jan. 

2016. 
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derivação ou devolutivo765 – o critério do valor adicionado766: “ou seja, cada governo local 

recebia recursos proporcionalmente à receita gerada localmente. Desta forma, os municípios 

que contavam com atividades econômicas importantes (o que não necessariamente 

significava municípios de grande porte) recebiam maior montante de recursos”767-768. 

Tal critério, detalhado pela Lei Complementar nº 63/1990, importa em calcular 

dentro de cada Município qual o valor agregado referente às operações de comercialização 

de mercadoria. Assim, buscar-se-ão as informações do valor total de entradas de 

mercadorias no Município, e do valor total de saídas, subtraindo a segunda pela primeira. 

Assim encontra-se o “valor adicionado” no território municipal. E este valor será 

identificado percentualmente em relação a todo o “valor adicionado” no Estado.  

Tal critério – “valor adicionado” nas operações de circulação de mercadoria – 

aproxima-se deveras da própria materialidade do ICMS. Daí seu conteúdo parcial de 

transferência direta. A LC 63/1990 deixa claro que serão considerados não apenas os fatos 

geradores incorridos que efetivamente geraram pagamento do imposto; devem integrar os 

cálculos também as operações destinadas ao exterior, estas que, sendo imunes, implicam em 

                                                 

765 “As transferências devolutivas consistem no repasse de uma receita tributária de uma esfera governamental 

a outra cujo fato jurídico tributário ocorreu no seu espaço territorial, no intuito de ajustar verticalmente a 

capacidade fiscal”. PAMPLONA, Karla Marques. O Estado federativo fiscal e o comportamento do sistema 

de transferências intergovernamentais na receita pública dos Municípios do Estado do Pará: uma análise 

sob as perspectivas da equalização fiscal e do desenvolvimento. Tese (Doutorado). Universidade Federal 

do Pará. Belém, 2014. p. 163. 

766 Sobre o tema, v.: CASTILHO, Fábio Roberto Corrêa. Federalismo fiscal e repartição do ICMS: o critério 

do valor adicionado. 2014. Tese (Doutorado). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2014. 

767 PRADO, Sergio. A questão fiscal na federação brasileira: diagnóstico e alternativas. CEPAL, 

LC/BRS/R.179, mar./2007. p. 107. Considere-se ainda: “Não é pretensão dessa transferência realizar 

nenhuma forma de equalização fiscal, mas sim devolver os recursos para onde eles foram arrecadados. 

Sendo um imposto incidente sobre o valor agregado, beneficiar os municípios com maior PIB per capita é 

uma consequência natural. Além do PIB, esse recurso apresentou caráter inequalizador principalmente para 

a necessidade fiscal associada ao percentual de população em extrema pobreza” – BAIÃO, Alexandre 

Lima; CUNHA, Armando Santos Moreira da; SOUZA, Flavio Sérgio Rezende Nunes de. Papel das 

transferências intergovernamentais na equalização fiscal dos municípios brasileiros. Revista do Serviço 

Público, v.  68, n. 3. 2017. p. 603. 

768 “A distribuição da cota-parte do ICMS entre as prefeituras, em grande medida, privilegia aspectos 

econômicos posto que ¾ da cota são alocados com base no valor adicionado pelo município. Assim, uma 

pequena cidade com uma grande indústria vai receber um elevado montante de ICMS per capita”. BRASIL. 

Presidência da República. Observatório da Equidade. Indicadores de Equidade do Sistema Tributário 

Nacional. Brasília: Presidência da República, Observatório da Equidade, 2009. p. 36. 
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uma não competência tributária, com o não recolhimento de imposto, embora a 

materialidade ordinária (circulação de mercadoria) esteja presente. 

Considera-se, portanto, que no critério principal (75%) da partilha do produto do 

ICMS entre Municípios não há orientação ao objetivo de redução de desigualdades regionais 

intraestatais769. Os demais 25% serão distribuídos conforme dispuser a norma estadual770. 

Como já se esperava: “a transferência do ICMS não promove uma redistribuição regional de 

recursos fiscais. O Gráfico IV.1 mostra que municípios de maior IDH recebem maiores 

transferências per capita”771. O gráfico mostra: 

 

                                                 

769 Interessante a observação de John Brooks, que vai contra a opinião estabelecida de que cabe apenas à União 

promover políticas redistributivas, deixando os Estados de fora desse dever. Nesse sentido: BROOKS, 

John. Fiscal Federalism as Risk-Sharing: The Insurance Role of Redistributive Taxation. Tax Law Review, 

v.  68, pp. 89-142, 2014. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=2456420. Acesso em 01.jul.2015. 

770 Projeto de Lei apresentado pela “Comissão Especial Externa” promovia a alteração destes percentuais para 

incluir, dentre as variáveis de cômputo da cota-parte, o critério populacional, desta forma buscando evitar 

algumas dos mencionados vícios: “Esta Proposta de Emenda à Constituição reforça a tendência de 

ampliação do peso das necessidades fiscais na construção dos critérios de rateio da cota-parte municipal do 

ICMS. Desse modo, objetiva incluir a população dentre os critérios que informam o rateio, que passaria a 

assumir a seguinte estrutura: 50% proporcionalmente ao valor agregado; 25 % proporcionalmente à 

população e 25% na forma que dispuser a lei estadual” – JOBIM, Nelson (Presidente); MACIEL, Everardo 

(Relator); APPY, Bernard; LAMOUNIER, Bolívar; REZENDE, Fernando; MARTINS, Ives Gandra da 

Silva; VELLOSO, João Paulo dos Reis; BARROSO, Luís Roberto; BRANDÃO, Manoel Felipe do Rêgo; 

MARRAFON, Marco Aurélio; GARTENKRAUT, Michal; CARVALHO, Paulo de Barros; PRADO, 

Sérgio Roberto Rios do. Relatório Parcial: Comissão Especial Externa do Senado Federal criada pelo RQS 

n. 25, de 2012, com a finalidade de analisar e propor soluções para questões relacionadas ao Sistema 

Federativo. Brasília, out./2012. 

771 MENDES, Marcos; MIRANDA, Rogério Boueri; COSIO, Fernando Blanco. Transferências 

intergovernamentais no Brasil: diagnóstico e proposta de reforma. Texto para discussão n. 40. Brasília: 

Consultoria legislativa do Senado Federal, abr./2008. p. 49. 

http://ssrn.com/abstract=2456420
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Fonte: MENDES, Marcos; MIRANDA, Rogério Boueri; COSIO, Fernando Blanco. Transferências 

intergovernamentais no Brasil. p. 49. 

 

E, ainda quanto à distribuição, Mendes, Miranda e Cosio demonstram também que 

os repasses da cota-parte tendem a ser maiores (per capita) aos municípios menos populosos, 

potencializando o viés do FPM772. 

Sendo assim, pode-se dizer que, neste caso, o critério de devolução implica, 

efetivamente, em promoção de concentração econômica, como demonstram Alencar e 

Gobetti, lembrando ademais que sequer seria válido justificar esse fator com fins de 

eficiência uma vez que os valores são direcionados aos municípios de produção, e não de 

consumo773. 

                                                 

772 MENDES, Marcos; MIRANDA, Rogério Boueri; COSIO, Fernando Blanco. Transferências 

intergovernamentais no Brasil: diagnóstico e proposta de reforma. Texto para discussão n. 40. Brasília: 

Consultoria legislativa do Senado Federal, abr. 2008. p. 51. Bremaeker coloca: “A receita de transferência 

do ICMS per capita tende a diminuir à medida que aumenta o porte demográfico dos Municípios. A média 

nacional é superada pelos grupos de Municípios com população até 10 mil habitantes, com população entre 

100 mil e 1 milhão de habitantes e para o de mais de 5 milhões de habitantes” – BREMAEKER, François. 

E. J. de. A importância das principais transferências de recursos para os municípios – ICMS e FPM. Rio 

de Janeiro: Observatório de Informações Municipais, 2017. 

773 “A cota-parte do ICMS, que corresponde ao maior volume de transferência recebido pelos municípios, tem 

índice de concentração de 0,338 (...) As principais distorções do sistema de transferências estão, como as 

evidências empíricas mostram, nas chamadas transferências devolutivas ou compensatórias. É claro que se 
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No mais, vale recordar, com Scaff, que o critério do Valor Adicionado traz distorções 

que favorecem especialmente os municípios onde se desenvolvem atividades dos setor 

primário da economia (como mineração); é que, sendo o bem primário considerado com 

valor zero, a totalidade de seu montante de venda será considerado “adicionado”, levando 

enorme vantagem, por exemplo, sobre atividade comerciária, onde trabalha-se com uma 

margem entre o valor de compra e o de venda774. 

Estas colocações são concretamente confirmadas em estudo de Sales, sobre a cota-

parte no Estado do Pará, de forte base mineradora. As análises confirmam um alto índice de 

Gini atribuído à cota-parte (0,682); um grande viés concentrador em favor dos municípios 

mais ricos; e fortes distorções econômicas, inclusive do princípio devolutivo, com benefícios 

grandes a municípios que não arrecadam ICMS (produção minerária voltada à 

exportação)775. 

Bregman, então, apresenta casos paradigmáticos de iniquidade na distribuição 

(como, em São Paulo/2007, o caso dos municípios de Paulínia, com R$ 7.172,75 per capita; 

e Serra Negra, com R$ 201,63 per capita), ademais analisando as propostas de alteração 

                                                 

pode argumentar, diante de tal constatação, que a função primordial de uma transferência dessa natureza 

(como cota-parte do ICMS, IPVA, royalties etc.) não é proporcionar equidade, mas viabilizar ganhos de 

eficiência no lado da arrecadação tributária, devolvendo ao governo local uma receita que ele foi impedido 

de arrecadar sobre sua base tributária. Contudo, se analisarmos os critérios que atualmente balizam o 

retorno do ICMS, das compensações por desoneração das exportações e o recebimento de royalties, 

verificamos uma série de inconsistências econômicas. No caso do ICMS, por exemplo, a receita retorna 

aos municípios de acordo com valor adicionado da produção e não para as localidades onde vivem os 

consumidores que pagaram o imposto. Essa situação gera distorções enormes, principalmente entre os 

municípios que são sede de refinarias e hidrelétricas, que acabam tendo uma receita per capita muito maior 

do que necessitam”. ALENCAR, André Amorim; GOBETTI, Sérgio Wulff. Justiça fiscal na federação 

brasileira: uma análise do sistema de transferências intergovernamentais entre 2000 e 2007. Brasília: ESAF, 

2008. Monografia premiada com o primeiro lugar no XIII Prêmio Tesouro Nacional – 2008. p. 37/40. No 

mais, indicando que o critério de partilha perpetua “certo privilégio aos municípios mais desenvolvidos”, 

gerando distribuição de recursos “pouco equitativa e bastante concentrada”: CONCEIÇÃO, Luan Pedro 

Lima da. O federalismo fiscal e o critério do Valor Adicionado Fiscal. Revista Fórum de Direito Financeiro 

e Econômico, ano 05, n. 09, mar-ago 2016. p. 89. 

774 SCAFF, Fernando Facury. Royalties decorrentes da exploração de recursos naturais não renováveis: 

incidência e rateio federativo. Tese (Livre-Docência) Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

São Paulo, 2013. p. 325 e ss. 

775 SALES, Jó Bezerra de. Transferências Intergovernamentais: a desigualdade na repartição da cota-parte 

do ICMS no Pará - 1998 a 2008. Brasília: ESAF, 2010. Monografia premiada com o terceiro lugar no XV 

Prêmio Tesouro Nacional – 2010: Homenagem a Joaquim Nabuco. Tópicos Especiais de Finanças Públicas. 

Belém (PA). 
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(como a adoção de pisos e tetos per capita, que traria melhoras distributivas embora 

desligadas da ideia de devolutividade)776. 

Considere-se, ao final, que o valor da cota-parte é relevantíssimo nas contas 

municipais, sendo superior aos Fundos de Participação. Este dado quantitativo deverá ser 

sopesado quando da consideração de uma perspectiva redistributiva geral. 

 

2.2.7. PNDR – Política Nacional de Desenvolvimento Regional. 

A Política Nacional de Desenvolvimento Regional atualmente vigente foi 

institucionalizada pelo Decreto nº 6.047/2007. Seu propósito declarado é atuar na 

concretização do objetivo fundamental da redução de desigualdades regionais (além de 

observar o art. 43 da CF/88)777. Assim, dispensam-se maiores comentários sobre sua 

participação como um dos elementos do sistema fiscal brasileiro que participam do esforço 

de concretização do art. 3º, III, do texto constitucional778. 

                                                 

776 BREGMAN, Daniel. Reforma Tributária e Mudança no Critério de Distribuição da Cota-Parte do ICMS: 

compatibilidade e impacto nos orçamentos municipais. Brasília: ESAF, 2010. Monografia inscrita no XV 

Prêmio Tesouro Nacional – 2010: Homenagem a Joaquim Nabuco. Tópicos Especiais de Finanças Públicas. 

Rio de Janeiro (RJ). 

777 Destaque-se que “a PNDR inovou ao apresentar um tratamento da questão regional brasileira em mais de 

uma escala, isto é, a questão regional é tratada em suas diversas escalas geográficas: municípios, 

microrregiões, mesorregiões, etc. Um tratamento desse tipo permite um melhor entendimento da complexa 

realidade do território brasileiro e, portanto, as intervenções têm maior probabilidade de ser mais efetivas 

na redução das disparidades regionais”. RESENDE, Guilherme Mendes. 10 anos da Política Nacional de 

Desenvolvimento regional (PNDR). In: BOLETIM ODR. Informativo sobre a ferramenta Observatório do 

Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Regional, Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

– n° 01,out-dez 2014 – Brasília, DF; Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Desenvolvimento 

Regional.p. 66. 

778 “Uma característica interessante da PNDR que deve ser elencada nesta introdução é que essa política 

reconhece as desigualdades regionais em múltiplas escalas de intervenção e orienta políticas e programas 

que promovam o desenvolvimento territorial. Ou seja, a política utiliza abordagem sobre a desigualdade 

regional que leva em conta as múltiplas escalas em que essa desigualdade se congura. Nesse sentido, os 

espaços sub-regionais são divididos em quatro situações típicas (tipologias), a partir do cruzamento de duas 

variáveis: rendimento domiciliar médio e crescimento do PIB per capita, uma estática e outra dinâmica 

respectivamente. Diante dessa característica da política, as microrregiões são divididas em quatro grupos: 

i) microrregiões de alta renda; ii) microrregiões dinâmicas; iii) microrregiões estagnadas; e iv) 

microrregiões de baixa renda. As prioridades para intervenção no território são direcionadas às 

microrregiões de baixa renda, estagnadas e dinâmicas”. RESENDE, Guilherme Mendes; SILVA, Diego 

Firmino Costa da; SILHA FIALHO, Luís Abel da. Avaliação dos efeitos econômicos dos fundos 

constitucionais de financiamento do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste: uma análise por tipologia da 

política nacional de desenvolvimento regiona entre 1999 e 2011. In: RESENDE, Guilherme Mendes (ed.). 
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Quer-se apenas destacar, para tornar mais claro o objeto sob análise, quais são os 

instrumentos da PNDR. São eles (excluindo o “Orçamento Geral da União” e os “recursos 

dos agentes financeiros oficiais”, que nos parecem evidentes e pouco esclarecedores em seu 

funcionamento instrumental): (1) Os Fundos Constitucionais de Financiamento a que se 

refere o art. 159, I, c, da CF/88 – FNO, FNE e FCO, custeados pela arrecadação de impostos 

da União779; (2) os Fundos de Desenvolvimento Regional da Amazônia (FDA) e do Nordeste 

(FDNE), respectivamente criados pelas Medidas Provisórias nºs 2.157 e 2.156, ambas de 

2001, mas que atualmente encontram sustento legal nas Leis Complementares nºs 124 e 125, 

ambas de 2007, e que são custeados especialmente por dotações orçamentárias oriundas do 

Tesouro Nacional; (3) outros Fundos criados para atuar no objetivo de redução de 

desigualdades regionais, onde se destacam os Fundos Fiscais de Investimento – FINAM e 

FINOR, criados pelo Decreto-Lei 1.376/1974 e posteriormente alterados pela Lei nº 

8.167/1991 e Medidas Provisórias nºs 2.156 e 2.157, sendo custeados principalmente por 

parcelas do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (sujeitas ao regime do Lucro Real) que 

optaram por abater o tributo devido, destinando as parcelas a tais Fundos; e (4) os incentivos 

fiscais previstos em diversos dispositivos legais, e que têm por ratio o desenvolvimento de 

regiões historicamente desprivilegiadas (destacando-se a redução de até 75% do IRPJ para 

os projetos de “instalação, ampliação, modernização ou diversificação enquadrado em 

setores da economia considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários para o 

desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste - SUDENE e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - 

SUDAM”, mais recentemente contida na Lei nº 12.715/2012). Estes instrumentos são 

regidos pelas Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM, Lei 

Complementar nº 124/2007) e do Nordeste (SUDENE, Lei Complementar nº 125/2007)780. 

                                                 

Avaliação de políticas públicas no Brasil: uma análise da Política Nacional de Desenvolvimento regional 

(PNDR). Brasília: IPEA, 2017. p. 28. 

779 Embora trate-se de dispositivo que contém direcionamento de receita tributária, inclui-se o tema no plano 

da partilha de competências por duas básicas razões: (1) esse direcionamento, embora tenha forte conotação 

interfederativa, não importa em remessa de valores diretamente aos Entes beneficiados, não havendo falar 

propriamente em partilha adequada ao federalismo fiscal na perspectiva das transferências; e (2) está 

associado, como instrumento, a uma política de dispêndio e investimento em projetos de particulares e não 

a uma oferta aos cofres públicos dos Estados contidos nas regiões que se pretende incentivar. 

780 A recriação dessas Superintendências objetiva “garantir esta coordenação dos demais órgãos federais pelas 

autarquias de desenvolvimento regional”. BERCOVICI, Gilberto. Federalismo e Desenvolvimento 
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A multiplicidade dos instrumentos da PNDR torna difícil a mensuração de seu custo, embora 

estudos tenham indicado o montante de R$ 53,8 bilhões (sendo incentivos fiscais de R$ 31,7, 

incentivos financeiros de R$ 14,2 e investimentos diretos de R$ 8,0 bilhões) para 2013, o 

que representa 1,1% do PIB e cerca de duas vezes o Programa Bolsa Família; estes valores 

consideram a Zona Franca de Manaus, que respondeu sozinha por cerca de R$ 22,6 bilhões 

naquele ano (aproximadamente 42%)781. 

Como já referido, estas linhas não pretendem ou têm capacidade técnica de promover 

análises sobre a eficiência destes instrumentos. Nada obstante, sempre que possível, faz 

necessário referir as análises oriundas de outras áreas de conhecimento. 

É o caso. Embora limitada à verificação dos efeitos dos Fundos Constitucionais, 

análise oriunda do Senado Federal afirma a eficácia de redistribuição de riqueza, uma vez 

que os recursos são oriundos das unidades mais abastadas da federação e serão aplicados nos 

entes mais pobres. Avaliação panorâmica de Resende et alii782 também apresenta um quadro 

positivo: 

Pensados e estruturados como mecanismos de fortalecimento das economias 

regionais, os fundos constitucionais de financiamento, já com 25 anos de 

funcionamento, evidenciam características das aplicações de recursos condizentes 

– embora passíveis de reformulação – com as premissas de redução de 

desigualdades territoriais. Vericou-se a distribuição estadual, bem como o recorte 

capital-interior em cada estado das três regiões, e constatou-se que ocorreu baixa 

concentração de recursos no seu aspecto espacial (...) O tamanho econômico das 

capitais dos estados não tem se constituído em elemento de concentração de 

recursos dos fundos constitucionais de financiamento. 

Nada obstante, observado o direcionamento dos valores dentro do grupo dos menos 

abastados, não se verifica uma correlação direta que permita fornecer mais a quem menos 

tem: “as unidades federativas com maior recebimento per capita não são as de menor PIB 

                                                 

Regional no Brasil. In: Luís Eduardo Schoueri. (Org.). Direito Tributário: Homenagem a Paulo de Barros 

Carvalho. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 901.902. 

781 CAVALCANTE, Luiz Ricardo. Políticas de desenvolvimento regional no Brasil: uma estimativa de custos. 

Texto para Discussão do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa do Senado Federal n. 

154,  set./2014. 

782 RESENDE, Guilherme Mendes; MONTEIRO NETO, Aristides; MAGALHÃES, João Carlos; SOUSA, 

Alexandre Gervásio de; COSTA, Rodrigo Portugal da; SILVA, Diego Firmino Costa da. Uma proposta de 

avaliação continuada dos instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). In: 

RESENDE, Guilherme Mendes (ed.). Avaliação de políticas públicas no Brasil: uma análise da Política 

Nacional de Desenvolvimento regional (PNDR). Brasília: IPEA, 2017. p. 396. 
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estadual per capita”783. A razão para tanto parece residir nas melhores condições e menores 

riscos de captação de recursos pelos tomadores nas regiões mais abastadas784. 

Outras críticas são necessárias. Especialmente cotejando a formulação e o 

planejamento dessas políticas com sua execução, encontram-se falhas sensíveis. Dentre elas, 

destaca-se a verificação de que “a utilização dos recursos dos fundos constitucionais (FCO, 

FNO e FNE) tem sido comandada fortemente pela demanda empresarial em cada local onde 

se visitou”785. Daí que esta oferta não tem acompanhado orientação centralizada; segue a 

demanda dos particulares e não a determinação planificadora do interesse público786. Apesar 

de os beneficiários reclamarem da falta de infraestrutura, não há direcionamento do 

financiamento para projetos do setor787. No mais, é interessante observar a percepção de que 

“municípios com maior dificuldade em contratar pessoas qualificadas recebem volumes de 

recursos federais abaixo do ponto de eficiência”, a indicar que o sistema seja mais generoso 

com aqueles entes locais já mais dotados de capacidade burocrática, o que é contrário á ideia 

de equalização788. 

Valem ainda algumas considerações sobre a Zona Franca de Manaus. 

                                                 

783 MENDES, Marcos; MIRANDA, Rogério Boueri; COSIO, Fernando Blanco. Transferências 

intergovernamentais no Brasil: diagnóstico e proposta de reforma. Texto para discussão n. 40. Brasília: 

Consultoria legislativa do Senado Federal, abr 2008. p. 102. 

784 “Ademais, embora eles sejam importantes instrumentos de desconcentração regional, eles tendem a manter 

as disparidades intrar-regionais e intraestaduais, pois os tomadores das regiões mais adensadas 

economicamente têm melhores condições de captarem os recursos em decorrência das externalidades 

existentes em suas áreas de localização que reduzem os riscos das aplicações”. IPEA. Uma valiação da 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR): diagnóstico da aplicação dos recursos do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), do Norte (FNO) e do Centro-Oeste (FCO). Relatório 

de Pesquisa. Brasília: IPEA, 2015. p. 09. 

785 IPEA. Acesso aos fundos regionais e incentivos fiscais: avaliação qualitativa de ofertantes, demandantes e 

atores locais. Relatório de Pesquisa. IPEA: Brasília, 2015. p. 21. 

786 Pertinente, nesse sentido, a pergunta de Resende et al: “Por que razões o setor industrial não tem merecido 

nível de aplicação mais elevado que o presente, se se sabe que é nos ramos industriais que o valor agregado 

tende a ser maior e a expandir-se mais fortemente?”. RESENDE, Guilherme Mendes; MONTEIRO NETO, 

Aristides; MAGALHÃES, João Carlos; SOUSA, Alexandre Gervásio de; COSTA, Rodrigo Portugal da; 

SILVA, Diego Firmino Costa da. Uma proposta de avaliação continuada dos instrumentos da Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). In: RESENDE, Guilherme Mendes (ed.). Avaliação de 

políticas públicas no Brasil: uma análise da Política Nacional de Desenvolvimento regional (PNDR). 

Brasília: IPEA, 2017. p. 397. 

787 IPEA. Acesso aos fundos regionais e incentivos fiscais. Op. Cit, p. 22. 

788 IPEA. Acesso aos fundos regionais e incentivos fiscais: avaliação qualitativa de ofertantes, demandantes e 

atores locais. Relatório de Pesquisa. IPEA: Brasília, 2015. p. 78-79. 
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Embora não seja parte integrante da PNDR789, a ZFM também tem manifesto caráter 

desconcentrador e de incentivo à evolução daquela parte do território nacional. Custa ao 

Estado brasileiro cerca de R$ 23 bilhões anuais (observando o ano de 2013, como 

mencionado acima) em renúncia de receitas. Foi renovada, por meio de Emenda 

Constitucional, até o ano de 2073. 

Fortemente defendida especialmente pelos líderes políticos do Estado do 

Amazonas790, a ZFM é também alvo de críticas, relacionadas à ausência de um 

planejamento, em sua concepção, que desenvolva riquezas a partir da Amazônia. Diz-se que 

a ZFM é “enclave de importação”, servindo tão somente ao capital organizado internacional 

e das grandes empresas brasileiras do Sudeste, ademais mantendo, no Estado do Amazonas, 

forte dependência quanto ao prosseguimento desses subsídios fiscais791. 

 

                                                 

789 Sequer é mencionada no Sumário Executivo da referida política. Em: 

<http://www.mi.gov.br/sumario_executivo_pndr>. Acesso em: 29 nov. 2015. 

790 Por exemplo, ver o discurso do Senador Arthur Virgílio, disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/70477>. Acesso em: 29 nov. 2015. 

791 Dentre outros: CARVALHO, David Ferreira. O ciclo da economia brasileira e a Amazônia na dinâmica 

regional centro-periferia. Paper do NAEA, n. 120, maio 1999. Disponível em: 

<http://www.naea.ufpa.br/naea/novosite/paper/268>. Acesso em: 29 nov. 2015. Ainda: MIRANDA, 

Ricardo Nunes de. Zona Franca de Manaus: desafios e vulnerabilidades. Texto para discussão n. 126, abr 

2013. Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado Federal: Brasília, 2013. 

http://www.mi.gov.br/sumario_executivo_pndr
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/70477
http://www.naea.ufpa.br/naea/novosite/paper/268
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2.2.8. Transferências voluntárias (setores não regulados). 

As análises concernentes aos programas de transferências voluntárias792 parecem 

indicar certo caos ou arbítrio – uma visão geral revela falta de critério e efeitos ora 

concentradores, ora equalizadores793. É difícil estabelecer uma constante794.  

Assim é que Rennó Junior e Pereira Filho afirmam ter encontrado evidências de que 

as transferências voluntárias (embora se refiram especificamente àqueles decorrentes de 

emendas parlamentares) implicam, sim, em melhora nos índices sociais (desigualdade, 

mortalidade infantil, geração de emprego), embora coloquem que tais melhoras poderiam 

ser mais substanciais e que se atenuam no tempo795. Embora, por sua vez, Ribeiro coloque 

que o regime das transferências discricionárias dê azo a “recorrentes irregularidades”, 

conduzindo “à ineficiência, à pulverização de recursos e à falsa descentralização, criando o 

pano de fundo para a atuação dolosa de agentes públicos e privados”796. 

Convém registrar, desde o princípio, que embora sejam elementos relevantes para as 

contas de muitos municípios, o controle, pela União, das condições do recebedor importa 

                                                 

792 O conceito de “transferências voluntárias” consta do art. 25 da LRF. 

793 “Essas transferências não seguem nenhum critério legal, mas são distribuídas discricionariamente pelos 

diferentes níveis de governo. Por esse motivo, vale relembrar que os recursos voluntários repassados pela 

União e pelos governos estaduais não integram o conjunto das transferências legais (...) Assim como outras 

transferências, ela inequaliza as necessidades fiscais associadas à população em extrema pobreza e a 

capacidade fiscal associada ao PIB per capita, contudo, promove a equalização nos critérios densidade, 

população acima de 60 anos e população em idade escolar. Além do mais, dentre todas as transferências 

estudadas, essa parece ser a que menos interfere na equalização fiscal, uma vez que 8 dos 16 coeficientes 

presentes nos dois modelos (M1 e M2) não foram significantemente diferentes de zero”. BAIÃO, 

Alexandre Lima; CUNHA, Armando Santos Moreira da; SOUZA, Flavio Sérgio Rezende Nunes de. Papel 

das transferências intergovernamentais na equalização fiscal dos municípios brasileiros. Revista do Serviço 

Público, v. 68, n. 3. 2017. p. 604. 

794 Coloca Sérgio Prado: “Na maior parte das federações, contudo, uma parte maior ou menor dos fluxos 

verticais que fecham a BV não é regulamentada legalmente, o que significa dizer que não são transferências 

de alguma forma obrigatórias. Estas transferências significam, de fato, recursos do governo central, 

controlados pelo seu orçamento, que são voluntariamente cedidos aos GSN. Sua dimensão e distribuição 

entre GSN são decididas em tempo de orçamento, inexiste qualquer regra para sua alocação, e em geral 

assumem um caráter altamente discricionário e seletivo. Estas transferências são, por natureza, vinculadas 

a projetos e setores específicos, portanto, são transferências tipicamente condicionadas”. PRADO, Sérgio. 

A questão fiscal na federação brasileira: diagnóstico e alternativas. CEPAL, LC/BRS/R.179, mar 2007. 

p. 17. 

795 RENNÓ JUNIOR, Lucio Remuzat; PEREIRA FILHO, Carlos Eduardo Ferreira. Gastos públicos, emendas 

orçamentárias do Legislativo e inclusão dissipativa nos municípios brasileiros: 1998 a 2010. Brasília: 

ESAF, 2013. Monografia premiada com o segundo lugar no XVIII Prêmio Tesouro Nacional – 2013. 

796 RIBEIRO, Romiro. Orçamento público semi-impositivo para transferências voluntárias: diagnóstico, 

perspectivas e proposta de mudanças. E-Legis, n. 4, 1º semestre/2010. 
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em diminuição de autonomia deste último, especialmente considerando sua reduzida 

autonomia da vontade na assinatura de Convênios francamente “de adesão” ofertados pela 

União797. Do ponto de vista da União, contudo, é ainda importante instrumento de retenção 

de poder e execução de políticas públicas798, além “identificação, seleção e suporte das 

demandas locais”799. 

Em relação à perspectiva da desigualdade regional, os municípios mais ricos e os 

mais pobres são os que mais recebem, deixando de lado os intermediários800. Dos R$ 11,1 

bilhões transferidos em 2014, parece existir propósito desconcentrador regional quando 

observados os montantes per capita – Norte e Nordeste receberam próximo de R$ 72,00, 

enquanto que o Sudeste recebeu R$ 42,56801. 

                                                 

797 PAMPLONA, Karla Marques. O Estado federativo fiscal e o comportamento do sistema de transferências 

intergovernamentais na receita pública dos Municípios do Estado do Pará: uma análise sob as perspectivas 

da equalização fiscal e do desenvolvimento. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Pará. Belém, 2014. 

p. 117 e 157 e ss. 

798 “Desse modo, ao dispor de um conjunto maior de recursos para transferências voluntárias e discricionárias, 

o governo central passou a induzir, estimular e coordenar um ciclo de políticas públicas no território 

nacional. Aos governos subnacionais, neste novo contexto, coube o papel de se adequarem às proposições 

de políticas centralmente delineadas de maneira a se tornarem aptos a receber recursos públicos. No debate 

atual sobre o federalismo brasileiro, essa configuração posta pelo governo federal para as políticas públicas 

deve ser entendida, segundo Arretche (2012), como a capacidade retida pela União do policy decision 

making, isto é, a decisão sobre a realização da política pública, restando aos governos subnacionais apenas 

o policy making, ou seja, a tarefa de realizar o que foi decidido. É nesse sentido que muitas das tensões 

federativas do cenário atual devem ser compreendidas: os governos estaduais, para além do pouco domínio 

sobre recursos fiscais próprios, ficaram com autonomia reduzida para elaboração de políticas públicas. Os 

governos estaduais passaram a se ver pressionados por cima, pela União, para realizarem ajustamento fiscal 

e economia de gastos e por baixo, isto é, pelos governos municipais, para ofertar em caráter mais universal 

uma gama mais ampla de serviços públicos”. MONTEIRO NETO, Aristides. Federalismo sem pactuação: 

governos estaduais na antessala da federação. In: MONTEIRO NETO, Aristides (Org.). Governos 

estaduais no federalismo brasileiro: capacidades e limitações governativas em debate. Brasília: IPEA, 

2014. p. 298. 

799 GREGGIANIN, Eugêncio. As deficiências do modelo autorizativo e as perspectivas do orçamento 

impositivo. Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado Profissional). Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados. Brasília, 2015. p. 104. 

800 SOARES, Márcia Miranda. Repasses financeiros e voluntários da União aos Municípios brasileiros: 

condicionantes políticos, sociais e técnicos (Resultado Parcial de Pesquisa Financiada pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq). 8º Encontro da Associação Brasileira de 

Ciência Política. Gramado, ago 2012. p. 29-30. 

801 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Transferências voluntárias a estados, Distrito Federal e 

municípios – dez 2014. 2015. 
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Estudos parecem indicar justamente que faltam critérios para direcionar tais 

transferências, assim como fiscalização802.  

Não surpreende a lembrança de Abrúcio, de que, quando do impeachment de 

Fernando Collor, deu-se aumento significativo no volume de transferências visando apoio 

de sua posição803. Na mesma linha são as conclusões de Arretche e Rodden, de que “o 

coeficiente para ‘ano de eleição presidencial’ é altamente significativo, positivo e elevado 

(0,659), o que indica que essas transferências voluntárias são de fato empregadas como um 

recurso de estratégia eleitoral”; que há relação positiva entre “apoio nas últimas eleições” e 

ganho de transferências voluntárias (mostrando tratar-se de instrumento premial); que os 

Estados mais favorecidos com transferências voluntárias foram aqueles “cuja representação 

parlamentar era estratégica na coalizão de governo do presidente” – esta com mais elevados 

índices de confirmação804. 

Considere-se, finalmente, as ponderações de Arretche a respeito da diferença de 

efeitos entre transferências vinculadas a setores regulados e não regulados. A Autora 

sustenta que805: 

[...] políticas reguladas e não reguladas apresentam comportamento claramente 

distinto; a desigualdade horizontal de gasto nas políticas reguladas é bem menor 

do que nas políticas não reguladas. 

Dentre as não reguladas, destacam-se as políticas de transporte e 

habitação/urbanismo, ambas que se revelam altamente desiguais – especialmente na 

primeira, a respeito da qual o coeficiente de Gini cresceu de 1996 a 2006. 

A diferença de resultados responde especialmente à “combinação de regulação das 

receitas municipais com regulação das despesas municipais”, conferindo maior 

                                                 

802 D’ABADIA, Bruno Magalhães. A problemática das transferências voluntárias. Consultoria Legislativa da 

Câmara dos Deputados: Brasília, mai 2015. p. 02. 

803 ABRUCIO, Fernando Luiz. Os barões da federação: os governadores e a redemocratização brasileira. São 

Paulo: Hucitec / Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, 1998. p. 211. 

804 ARRETCHE, Marta; RODDEN, Jonathan. Política distributiva na federação: estratégias eleitorais, 

barganhas legislativas e coalizões de governo. DADOS – Revista de Ciências Sociais, v 47, n. 3, 2004. p. 

568. 

805 Idem. Federalismo e igualdade territorial: uma contradição em termos? DADOS – Revista de Ciências 

Sociais. v. 53, n. 3. Rio de Janeiro, 2010. p. 608. 
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uniformidade ao gasto. Então, “a regulação federal opera no sentido de produzir resultados 

centrípetos, ao passo que a autonomia dos governos locais opera no sentido de produzir 

desigualdade”; onde esta autonomia é maior (transferências não reguladas), a desigualdade 

também o é; “o papel redistributivo do governo federal parece ser uma condição para reduzir 

desigualdades interjurisdicionais de receita e, por consequência, a desigualdade de acesso 

dos cidadãos a serviços públicos”806. 

Esta compreensão parece compartilhada por Sérgio Prado, postulando que, nos 

setores regulados, “gestão federal de alguma forma opera a avaliação de custos e 

necessidades indicada acima, e estabelece padrões relativamente uniformes de serviços, 

dentro das possibilidades” (o que prejudica, contudo, a autonomia subnacional), enquanto 

que nos setores não regulados (“conduzidos autonomamente”), “não há qualquer 

padronização de qualidade, de métodos ou de instituições e organizações”807. 

 

2.2.9. BNDES. 

Ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES compete 

promover a política nacional de desenvolvimento através do financiamento de projetos de 

empresas particulares – especialmente mediante concessão de créditos a taxas de juros 

melhores que de mercado, o que Relatório da SEAE chama de “subsídio implícito”808. Como 

fixa o Decreto nº 4.418/2002 (que aprova o Estatuto Social do BNDES), art. 3º, o Banco 

“tem por objetivo primordial apoiar programas, projetos, obras e serviços que se relacionem 

com o desenvolvimento econômico e social do País”. Não há objetivo primordial de reduzir 

desigualdades regionais, embora este seja um dos aspectos observados em seus papéis 

institucionais (v. art. 9º, V, do Estatuto). O valor movimentado em 2013 alcançou R$ 190 

                                                 

806 Ibidem. p. 609-611. 

807 PRADO, Sergio. A questão fiscal na federação brasileira: diagnóstico e alternativas. CEPAL, 

LC/BRS/R.179, mar 2007. p. 140.  

808 SECRETARIA DE ASSUNTOS ECONÔMICOS- SEAE. Orçamento de subsídios da União: Relatório do 

Governo Federal sobre a evolução dos gastos tributários e benefícios financeiros e creditícios no período 

2003 a 2016. Brasília, 2017. p. 08. 
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bilhões809 - muito superior ao movimentado pela PNDR810 - caindo bruscamente a partir de 

2014, de forma que em 2017 desembolsou apenas R$ 70 bilhões, valor ainda deveras 

relevante811. 

Enquanto os desembolsos do BNDES no exercício 2012 chegaram a R$ 155,9 

bilhões812, os montantes movimentados pelos órgãos de desenvolvimento regional foram 

mais acanhados: R$ 18,5 bilhões para os Fundos Constitucionais em 2011; R$ 2,9 bilhões 

para os Fundos de Desenvolvimento em 2012; R$ 5,6 bilhões de gastos tributários em 2011; 

e apenas R$ 222 milhões liberados pelos Fundos Fiscais. São pouco mais de R$ 27 bilhões 

– menos de 20% dos desembolsos do BNDES813 nesse período. 

A partir especialmente de 2005 e até 2014, o BNDES teve papel central na economia 

brasileira, aumentando sobremaneira os valores desembolsados – “ampliou sua participação 

no mercado de crédito de 3% para 5% do produto interno bruto (PIB), entre 2009 e 2015. 

Seus desembolsos anuais para empréstimos cresceram 292%, entre 2007 e 2015, e sua 

carteira de empréstimos e participações aumentou 400% no mesmo período”814: 

                                                 

809 Dado das “Estatísticas operacionais do sistema BNDES”, em seu website. 

810 Para uma visão histórica da origem da captação de recursos ao BNDES, ver: PROCHNIK, Marta. Fontes 

de recursos do BNDES. Revista do BNDES, v. 2, n. 4, dez 1995. 

811 Dado das “Estatísticas operacionais do sistema BNDES”, em seu website. 

812 Ibidem. 

813 Dados do documento: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Fundos regionais e incentivos 

fiscais: contribuem para a redução das desigualdades regionais e ajudam o Brasil a crescer. Brasília, 2012. 

814 ARAÚJO, Bruno César; DE NEGRI, João Alberto. O tamanho do BNDES e resposta à crise: uma 

comparação internacional. Radar IPEA n. 51, jun 2017. p. 07. Considere-se, com Dantas, que a atuação do 

BNDES é parte de um quadro de hipertrofia dos poderes do Executivo, afetando o correto e necessário 

balanço entre poderes – ver: DANTAS, Karlo Eric Galvão. A hipertrofia do Poder Executivo no processo 

orçamentário brasileiro. Brasília: ESAF, 2016. Monografia premiada com o terceiro lugar no IX Prêmio 

SOF de monografias – 2016. Observe-se, finalmente, ao lado do crescimento recente do BNDES, a 

tendência indicada por Torres e Zeidan, de progressiva perda de relevância dos Bancos de 

Desenvolvimento, sendo mais relevantes num primeiro momento, de formação e maturação do mercado de 

capitais: “We argue for a life-cycle hypothesis for NDBs in which such institutions are important for the 

industrialization and development process while financial markets mature, while becoming less relevant as 

financial markets develop. As this process unfolds, NDBs change their role to focus on indirect mechanisms 

of long-term finance, until they themselves are privatized or decommissioned (...) Still, we should note that 

it was through the coordinated efforts of the BNDES and other state-owned banks that the Brazilian 

government was able to spur fast industrialization, to foster investment, and to provide a rapid response to 

the freezing of credit markets following the financial crisis, even if government could have achieved the 

latter through other expansionary fiscal policy mechanisms.”. TORRES, Ernani; ZEIDAN, Rodrigo. The 

life-cycle of national development banks: The experience of Brazil's BNDES. The Quarterly Review of 

Economics and Finance, v. 62, nov 2016. p. 103. 
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Fonte: AFONSO, José Roberto. Tudo junto e misturado. Revista Conjuntura Econômica, jul. 2017. p. 21. 

 

Há semelhança entre sua finalidade e aquela dos Fundos voltados ao 

desenvolvimento regional. Com a grande diferença, é claro, que os investimentos do BNDES 

não são ou devem ser direcionados para uma ou outra região, mas para projetos que, 

independentemente do conteúdo regional, sejam relevantes para o projeto de 

desenvolvimento econômico e social do país. Nada obstante seu objetivo não observe tal 

desiderato, considerando que todas as regiões competem em igualdade para receber projetos 

financiados pelo BNDES, cabe questionar como as liberações deste Banco vêm se 

comportando, quando verificados especificamente sua divisão espacial. 

Foi a análise levada a efeito por Aristides Monteiro Neto, concluindo que nos últimos 

25 (vinte e cinco) anos, a soma dos investimentos direcionados pelo BNDES às três regiões 

brasileiras mais pobres (Norte, Nordeste e Centro-Oeste) tem consistentemente restado em 

cerca de 25% do total. Os demais 75% estão espacialmente dirigidos às regiões mais ricas, 

com destaque, no período 2003-2011, à região Sudeste, para onde foram direcionados mais 



300 

 

 

de 55% dos valores815. Pode-se apontar, com estes números, que tal instrumento não tem 

servido ao propósito de reduzir desigualdades regionais. 

Análise do papel dos bancos públicos indica que devem exercer “papel mais ativo ao 

desconcentrar o crédito produtivo em direção às regiões mais pobres, garantindo o fomento 

regional e a redução das desigualdades econômicas. Investigar mais a fundo por que estas 

instituições ainda concentram suas operações de crédito nas regiões mais ricas constitui uma 

importante agenda de estudo”816. 

Para além da territorialidade dos investimentos, valem algumas palavras sobre a 

qualidade desses desembolsos. Guimarães, em revisão bibliográfica, aponta os problemas 

mais comumente atribuídos ao funcionamento do BNDES817: 

Estudos realizados sobre empresas receptoras de empréstimos do BNDES 

(Musacchio e Lazzarini, 2015; Almeida, 2009; Almeida e Schneider, 2012), 

constataram que: a) as empresas beneficiadas com empréstimos a juros 

subsidiados eram empresas lucrativas, de grande porte, sem necessidade de 

empréstimos a juros subsidiados e que, se desejassem captar recursos, tinham 

condições de obtê-los junto ao setor privado; b) grande parte das empresas 

beneficiadas com empréstimos subsidiados do BNDES não investiram em 

projetos intensivos em conhecimento, nem em projetos visando ao aumento da 

produtividade, ou em estratégias de modernização – estratégias obrigatórias para 

que o país enfrente os desafios do novo padrão de desenvolvimento; c) boa parte 

das empresas financiadas incluem-se em setores de baixo e médio baixo nível 

tecnológico, contrariando o preceito de política industrial do século 21, que tem 

no desenvolvimento de empresas inovadoras a justificativa para empréstimos 

públicos subsidiados; d) as empresas beneficiadas são em sua maioria empresas 

produtoras de commodities (alimentos, minérios, petróleo), quando a norma para 

esse tipo de empréstimo seria a de estimular a diversificação setorial, ou de 

promover empresas inovadoras; ao contrário, o foco manteve-se em empresas 

tradicionais; e) os instrumentos de monitoramento de desempenho das empresas 

beneficiadas eram restritos, de baixa eficiência e careciam de mecanismos formais 

para avaliar o desempenho da empresa.  

Exemplo ilustrativo de empréstimo subsidiado pelo BNDES à empresa que não 

deveria ser beneficiada é o da grande cadeia de varejo nacional, Lojas Americanas. 

Esta empresa que tem como um dos sócios Jorge Paulo Lemann, o empresário 

mais rico do Brasil, recebeu empréstimo do BNDES, em 2014, no valor de R$ 2,7 

bilhões, com juros muito abaixo da taxa Selic (BNDES, 2015). Outra empresa que 

segundo os requisitos seria pouco credenciada a receber empréstimos com juros 

subsidiados é a JBS (iniciais de seu fundador, José Batista Sobrinho), líder na 

                                                 

815 MONTEIRO NETO, Aristides. Governos estaduais no federalismo brasileiro: capacidades e limitações no 

cenário atual. IPEA: texto para discussão n. 1894. Rio de Janeiro, nov 2013. p. 43-45. 

816 ARAÚJO, Victor Leonardo de; CINTRA, Marcos Antonio Macedo. O papel dos bancos públicos federais 

na economia brasileira. Texto para Discussão IPEA n. 1604, abr 2011. p. 50. 

817 GUIMARÃES, Sônia Karam. Desenvolvimento econômico-social e instituições no Brasil. Revista Civitas, 

v. 16, n. 2, abr-jun 2016. p. 270-271. 
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produção de carnes e maior exportadora mundial de proteína animal, após adquirir 

as empresas norte-americana Swift e Co., em 2007, e Pilgrim’s Pride, em 2009, 

com apoio do BNDES. A JBS conta com mais de 216.000 empregados 

distribuídos em 340 unidades de produção, em vários países do mundo 

(apresentação da empresa, na internet). Entretanto, uma empresa de baixo médio 

nível tecnológico, como a JBS, tende a ter poucas possibilidades de se manter no 

mercado internacional, a longo prazo. 

A crítica quanto ao porte da empresa recebedora de recursos parece fundada, 

especialmente quando graficamente segregados os desembolsos: 

 

 

Fonte: ALMEIDA, Rodolfo; MARIANI, Daniel. Para quem o BNDES empresta dinheiro. E como isso 

funciona. NEXO Jornal, 29 mai. 2017. 

 

Assim é que as conclusões de Lazzarini, Musacchio, Bandeira-de-Mello e Marcon 

são deveras pessimistas: encontram evidências que não suportam um bom uso do BNDES 

como instrumento de política industrial, entendendo, antes, que os valores manejados 

“parecem-se com simples transferências do Governo aos acionistas das empresas 
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beneficiárias”818 – comportamento que é francamente contrário ao propósito de redução de 

desigualdades, considerando que os acionistas das empresas já fazem parte das camadas 

mais ricas; associada à ideia acima (de que são as maiores e mais rentáveis empresas aqueles 

que obtém financiamento), tal conclusão se potencializa. 

Não são apenas negativas, contudo, as análises de resultados. Coelho e De Negri, por 

exemplo, encontram impactos positivos dos financiamentos do BNDES na produtividade 

das empresas, embora diferenciados consoante o quantil do recebedor e sendo mais 

relevantes nas empresas mais produtivas819. 

Considere-se, no mais, que em anos recentes a direção do BNDES, amparada pelo 

Governo Federal, levou a cabo a política dos “campeões nacionais”, escolhendo grandes 

empresas para receber vastos financiamentos, visando turbinar sua participação no mercado 

internacional, fazendo delas representantes destacados do empresariado brasileiro. Esta 

política, mais recentemente, teve como porta-estandarte a empresa JBS/Friboi, que de fato 

alcançou enorme expansão, inclusive com a aquisição de concorrentes e entrada em novos 

mercados internacionais. 

Não se quer aqui aderir à histeria que criminaliza ou vilaniza políticas públicas – que 

devem ser analisadas e estudadas, evidenciando seus erros e acertos, seus cases de sucesso 

e de insucesso, quer se goste delas ideologicamente, quer não820. Impõe-se, contudo, 

registrar que tal política, apesar dos possíveis ganhos que podem vir a justificar sua criação 

                                                 

818 LAZZARINI, Sergio; MUSACCHIO, Aldo; BANDEIRA-DE-MELLO, Rodrigo; MARCON, Rosilene. 

What do state-owned development banks do? Evidence from BNDES. World Development, v. 66, 2015. p. 

238. Mais: encontram evidências de que o acesso aos recursos do BNDES está positivamente relacionado 

a doações eleitorais a candidatos vencedores – p. 239. Contudo, “loans are not systematically being 

channeled to underperformers. In our context, the most apparent problem is that BNDES is lending to firms 

that are not changing their performance and investment conditional on the new loans, probably because 

they could fund their projects with other sources of capital” (p. 250). 

819 COELHO, Danilo; DE NEGRI, João Alberto. Impacto do financiamento do BNDES sobre a produtividade 

das empresas: uma aplicação do efeito quantílico de tratamento. Mimeo. Disponível em: 

<http://www.anpec.org.br/encontro2010/inscricao/arquivos/000-

62cf725608576526071dfbbed02385cf.pdf>. Acesso em: 09 mar. 2018. 

820 FALCK, Oliver; GOLLIER, Christian; WOESSMANN, Ludger. Arguments for and against policies to 

promote national champions. In: FALCK, Oliver; GOLLIER, Christian; WOESSMANN, Ludger (Eds.). 

Industrial policy for national champions. Cambridge: MIT Press, 2011 ; ALMEIDA, Saulo Felipe Caldeira 

de. Campeões nacionais: o papel do BNDES e a atuação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. 

Dissertação (Mestrado). Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2012. 

http://www.anpec.org.br/encontro2010/inscricao/arquivos/000-62cf725608576526071dfbbed02385cf.pdf
http://www.anpec.org.br/encontro2010/inscricao/arquivos/000-62cf725608576526071dfbbed02385cf.pdf
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e manutenção, é fonte de concentração de renda, atuando no sentido inverso da redução de 

desigualdades regionais.  

Na política dos campeões nacionais, a concentração ocorre por duas vias, sendo (i) 

tanto um objetivo previsto e desejado (financiamento público de empresas que já estão bem 

colocadas, redistribuindo recursos para cima da pirâmide) quanto (ii) algo, embora 

indesejado, sabidamente comum, diante das viciosas mas conhecidas relações de compadrio 

entre os possíveis receptores e os responsáveis pela concessão, em direção aos já mais 

poderosos821. 

Sendo assim, o papel do BNDES como promotor de desigualdades não deve ser 

ignorado. 

 

2.3. INSTRUMENTOS DA DIVIDA PUBLICA  

É fato que o endividamento costuma ser tratado nacionalmente como matéria 

técnico-econômica, especialmente em termos macro – sua função de financiador do 

Estado822, os limites da responsabilidade fiscal em seu uso, o uso de seus índices como 

mensuração (em relação ao PIB, por exemplo) de saúde fiscal823. 

                                                 

821 GUIMARÃES, Sônia Karam. Desenvolvimento econômico-social e instituições no Brasil. Revista Civitas, 

v. 16, n. 2, abr-jun 2016. p. 270. 

822  A contração de dívida, vale sempre recordar, pode ser fundamental para o planejamento de um país. Como 

observa Regis Fernandes de Oliveira: “Toda pessoa, física ou jurídica, tem capacidade para obter 

empréstimos e deles necessita para sua sobrevivência. O crédito revela-se através da fidúcia que está 

presente no relacionamento humano. Se entre as pessoas físicas tal afirmativa é verdadeira, diga-se o 

mesmo entre as pessoas jurídicas e, especialmente, entre as pessoas jurídicas de direito público. Logo, os 

Estados, para sua sobrevivência, dependem de financiamentos de toda ordem, para cumprir seus objetivos 

e finalidades. Não só buscam recursos junto a instituições financeiras, bem como perante outras pessoas 

jurídicas de direito público. Da mesma forma, procuram receitas financeiras no âmbito interno do Estado, 

como também o fazem internacionalmente, seja perante entidades financeiras, seja perante outros Estados. 

Em suma, é da vida normal dos entes públicos que estes se relacionem e busquem recursos perante outros, 

para a subsistência dos Estados e para desenvolvimento de suas atividades”. OLIVEIRA, Regis Fernandes 

de. Dívida pública e operações de crédito. Revista Tributária e de Finanças Públicas, v. 64, 2005. 

823  Interessante perceber que as questões distributivas estão ausentes dos quadros econômico ou jurídico da 

disciplina do crédito público, consoante deitada por Baleeiro. (BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à 

ciência das finanças. Atualizador Dejalma de Campos. 16. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

p. 475-491). 
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Quer-se, contudo, nos itens adiante, observar os possíveis efeitos distributivos do 

sistema brasileiro da dívida pública. 

A perspectiva distributiva não é desconhecida ou recente – David Hume já criticava 

o benefício de classe oriundo da estrutura da dívida, embora David Ricardo tenha ignorado 

totalmente essa perspectiva, como relata Hager824. 

Hager quer saber quem são os detentores da dívida pública, como se dá a 

(re)distribuição de rendas por meio dela, se exacerba ou mitiga desigualdades e se confere 

vantagens políticas aos detentores dos títulos825.  

Suas conclusões são firmes: o domínio da dívida (bondholding class) se alterou 

muito desde os anos 1980, segue a desigualdade da riqueza em geral, apontando para alta 

concentração; assim, o sistema da dívida tem atuado em favor das camadas mais ricas, 

exacerbando as desigualdades existentes; e isto, confirmando o que se alega acima quanto 

aos perigos da desigualdade, aponta no sentido de desequilíbrios políticos sérios, erodindo a 

democracia, com os ricos detentores da dívida influenciando mais as decisões do Estado826. 

Hager é reconhecidamente influenciado por Streeck, em sua ideia de um Estado 

Endividado, em que a dívida substitui a tributação como elemento central de financiamento 

                                                 

824 HAGER, Sandy Brian. Public debt, inequality and power: the making of a modern debt State. Oakland: 

University of California Press, 2016. p. 56. 

825  Ibidem, p. 04. 

826 Ibidem, p. 05-07; 41-42 (“it is clear that ownership of the public debt within the household sector has 

become heavily concentrated since the early 1980s and especially since the onset of the crisis”); 55-69 

(“Ownership of a government bond entitles its owner to a stream of interest payments. And if the class 

identity of government bondholders is somehow separate from the taxpayers that finance interest payments 

on the public debt, then income will be redistributed from the latter to the former”; “The public debt has 

increased along with interest payments, and growing concentration in ownership makes it clear that most 

of this recent expansion in government borrowing serves to bolster the wealth and income of the 

bondholding class”; “Growing wealth and income inequality has come to shape almost every aspect of 

social life in recent years. It should therefore come as no surprise that inequality also permeates the public 

finances. The analysis in this chapter suggests that the resurgence of the bondholding class is an outcome 

of the debt state as it has evolved since the early 1980s”). Ainda: “What the research in this book indicates 

is that any effort to confront and challenge the current order must first recognize the powerful interests that 

favor the status quo. The dominant owners of the public debt that make up the bondholding class stand as 

a formidable obstacle to any efforts that would roll back the debt state that has come to reinforce their 

dominant position within society. But even though this group is incredibly power, it is not omnipotent. Just 

as the political changes that led to the debt state were implemented, they can also be reversed. After all, the 

bondholding class may dominate the modern debt state, but that domination continues only so long as the 

rest of society is willing to accept it”. p. 102-103. 
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do Estado827. Essa tese indica a menor e declinante exploração dos tributos, especialmente 

os de caráter progressivo (aí já representando maior desigualdade), para obter recursos por 

meio da dívida, que será emprestada por essa mesma elite, mas na forma de mútuo, a ser 

pago com juros e observando as garantias de solvência típicas do devedor estatal828.  

(Coerentemente, as proposições de Hager são de alterações no perfil tributário como 

forma de abandonar a priorização do endividamento, retornando a uma base financeira 

eminentemente tributária e progressiva). 

                                                 

827  STREECK, Wolfgang. Tempo comprado: a crise adiada do capitalismo democrático. Tradução de Marian 

Toldy e Teresa Toldy. Coimbra: Actual, 2013. Apresenta o “Estado endividado, um Estado que cobre uma 

grande parte – porventura, uma parte cada vez maior – das suas despesas contraindo empréstimos, e não 

cobrando impostos, acumulando, por conseguinte, uma enorme dívida para cujo financiamento tem de 

utilizar uma percentagem cada vez maior das suas receitas” (p. 88); “a política democrática contribuiu para 

a criação do Estado endividado, uma vez que não conseguiu estabilizar a participação política das camadas 

da população que teriam interesse em impedir reduções de impostos para os mais abastados” (p. 90); “O 

rentista, na sua procura de possibilidades de investimento seguro para as suas poupanças, considera muito 

bem-vindos os Estados que dependem de financiamentos do crédito – sobretudo também devido ao seu 

sucesso na resistência aos impostos: a pobreza do Estado não só constitui a sua riqueza, como também lhe 

proporciona uma oportunidade ideal para investir a riqueza de forma a obter lucro” (p. 92); “os credores 

esforçam-se, mais do que no passado, por influenciar a política estatal, a fim de assegurarem os seus 

direitos. Surge, assim, uma segunda classe de titulares de direitos e outorgantes de autoridade no Estado 

endividado além dos cidadãos, que no Estado fiscal democrático e na teoria tradicional da democracia 

constituíam o único grupo de referência do Estado moderno” (p. 94); “O objetivo principal dos credores 

dos Estados no conflito com os seus cidadãos tem de consistir em garantir que, em caso de crise, é dada 

prioridade aos seus direitos sobre os direitos do povo do Estado – prioridade do serviço da dívida em relação 

à prestação de serviços de interesse geral. A melhor maneira de o conseguir consiste na criação de 

instrumentos – de preferência, consagrados na constituição –, como o ‘travão ao endividamento’, que 

restringem a soberania dos eleitores e dos futuros governos no que diz respeito às finanças públicas” (p. 

100); “Em tempos de crise, a melhor forma de conseguir esta criação de confiança consiste na imposição 

de medidas de austeridade contra a própria população, de preferência envolvendo a oposição e criando 

instrumentos que limitam as despesas, com garantias permanentes” (p. 100); “A tarefa de conciliar a 

austeridade com o crescimento assemelha-se à quadratura do círculo; ninguém sabe realmente como 

resolvê-la” (p. 101). Reflexos disso parecem ser as recorrentes críticas da regra de ouro e propostas de seu 

afastamento, como se vem debatendo: LIS, Laís. TCU autoriza governo a usar verba de fundo de 

telecomunicações para cumprir 'regra de ouro'. G1 Economia, 02.maio.2018. Disponível em: 

https://g1.globo.com/economia/noticia/tcu-autoriza-governo-a-usar-venda-de-fundo-de-

telecomunicacoes-para-cumprir-regra-de-ouro.ghtml. Acesso em 05 mai. 2018; MENGARDO, Bárbara. 

Governo Temer será o primeiro a desobedecer a Regra de Ouro. E agora? JOTA, 30.abril.2018. Disponível 

em: https://www.jota.info/legislativo/governo-temer-desobedecer-regra-de-ouro-30042018. Acesso em 05 

mai. 2018. 

828  Em outra oportunidade, colocou: “by replacing tax revenue with debt, governments contributed further to 

inequality, in that they offered secure investment opportunities to those whose money they would or could 

no longer confiscate and had to borrow instead. Unlike taxpayers, buyers of government bonds continue to 

own what they pay to the state, and in fact collect interest on it, typically paid out of ever less progressive 

taxation; they can also pass it on to their children. Moreover, rising public debt can be and is being utilized 

politically to argue for cutbacks in state spending and for privatization of public services, further 

constraining redistributive democratic intervention in the capitalist economy”. STREECK, Wolfgang. How 

will capitalismo end? New Left Review, v. 87, maio-jun, 2014. p. 43. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/tcu-autoriza-governo-a-usar-venda-de-fundo-de-telecomunicacoes-para-cumprir-regra-de-ouro.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/tcu-autoriza-governo-a-usar-venda-de-fundo-de-telecomunicacoes-para-cumprir-regra-de-ouro.ghtml
https://www.jota.info/legislativo/governo-temer-desobedecer-regra-de-ouro-30042018
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O círculo do privilégio econômico se fecha quando, como se verifica adiante, 

observa-se que o sistema jurídico-constitucional protege de maneira especial e privilegiada 

o serviço da dívida – garantindo à classe credora, mais afluente, não apenas que receberá, 

mas que seu recebimento é preferencial829. 

Como lembra Scaff, o endividamento é politicamente menos custoso e o caráter 

concentrador do endividamento público não apenas privilegia os mais abastados 

financeiramente, como também o faz politicamente, reservando-lhes seu naco de orçamento 

para além da deliberação orçamentária830. Cria-se uma dicotomia, entre cidadãos de um lado 

e investidores de outro, com estes predominando em relação àqueles831. 

Com esse enquadramento, não deve surpreender a ênfase que vem sendo dada à ideia 

de austeridade fiscal, que ao fim e ao cabo representa o estrangulamento das funções sociais 

do Estado em prol da atenção primordial a obrigações financeiro-creditícias – ao ponto de 

afirmar-se que vivemos em austeridade permanente832. 

                                                 

829  Ibidem, p. 43: “Institutional protection of the market economy from democratic interference has advanced 

greatly in recent decades”. 

830  Assim: “o endividamento público é mais indolor e invisível do que a tributação. A população, de quem se 

arrecada, luta para manter seus recursos em seus bolsos, afastada da tributação, e luta contra isso pelos 

meios políticos e jurídicos que dispõe (...) Todavia, o endividamento é indolor, pois não alcança direta e 

imediatamente o bolso de ninguém. Embora o pagamento venha a ocorrer futuramente pela sociedade, ele 

é mediado pelo Estado através do mesmo sistema tributário (...) A conta é transferida intergeracionalmente 

na sociedade entre gestões governamentais”. SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e 

liberdade igual: direito financeiro, república e direitos fundamentais. Tese (Concurso para provimento do 

cargo de Professor Titular de Direito Financeiro). Faculda de de Direito da Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 2017. p. 469. 

831  Ibidem. p. 471. 

832  No âmbito da Ciência Política, ver: PIERSON, Paul. Coping with Permanent Austerity: welfare state 

restructuring in affluent democracies. In: PIERSON, Paul (Ed.). The New Politics of the Welfare State. 

Oxford: Oxford University Press, 2001. Ver também: INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS 

– INESC; OXFAM BRASIL; CENTER FOR ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS – CESR. Direitos 

humanos em tempos de austeridade. Disponível em: 

<http://www.inesc.org.br/biblioteca/publicacoes/direitos-humanos-em-tempos-de-

austeridade/at_download/file>. Acesso em: 28 abr. 2018– indicando que “a austeridade acentua a 

desigualdades”, enquanto “os pagamentos do serviço da dívida dispararam”; BELLUZZO, Luiz Gonzaga; 

BASTOS, Pedro Paulo Zahluth (Orgs.). Austeridade para quem? balanço e perspectivas do governo Dilma 

Rousseff. São Paulo: Carta Maior; Friedrich Ebert Stiftung, 2015 – coletânea de artigos diversos, incluindo 

o de Pedro Paulo Zahluth Bastos, que também vislumbra uma “austeridade permanente”; OSTRY, Jonathan 

D.; LOUNGANI, Prakash; FURCERI, Davide. Neoliberalism: oversold? Finance and Development. jun 

2016. p. 38-41 – “Austerity policies not only generate substantial welfare costs due to supply-side channels, 

they also hurt demand—and thus worsen employment and unemployment”, “since both openness and 

austerity are associated with increasing income inequality, this distributional effect sets up an adverse 

feedback loop. The increase in inequality engendered by financial openness and austerity might itself 

undercut growth, the very thing that the neoliberal agenda is intent on boosting”, “Faced with a choice 

http://www.inesc.org.br/biblioteca/publicacoes/direitos-humanos-em-tempos-de-austeridade/at_download/file
http://www.inesc.org.br/biblioteca/publicacoes/direitos-humanos-em-tempos-de-austeridade/at_download/file
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2.3.1. Privilégios ao serviço da dívida 

É sabido que o orçamento é o locus apropriado para debate, deliberação e definição 

de prioridades da sociedade. É onde se dão os necessários embates entre os grupos de 

interesse, todos visando um pedaço desse sempre-tão-curto cobertor; espera-se que neste 

embate os interessados façam concessões recíprocas, cedendo no possível e resistindo no 

necessário, até encontrar alguma satisfação mínima para destinação dos recursos públicos, 

limitados por definição. É nesse sentido que o ex-Ministro do STF Ayres Britto afirmou se 

tratar, o Orçamento, de “lei mais importante” após a Constituição; “a que mais influencia o 

destino da coletividade”833. 

Com essas considerações, há de se reconhecer, desde já, que um dos maiores 

privilégios que qualquer grupo de interesse pode receber é a reserva de valores no 

orçamento. Significa dizer: este grupo não precisa brigar, não precisa deliberar, não precisa 

ceder; em relação a ele, uma decisão preexistente garante-lhe seu pedaço de orçamento. Essa 

decisão prévia pode ser defendida por várias razões, geralmente ligadas à virtuose dos 

setores aos quais se reservam valores; mas, exatamente porque no Orçamento a sociedade 

define suas prioridades, essa decisão será sempre, em alguma medida, frágil do ponto de 

vista democrático – retira do povo o poder de escolher (ou não) por esta despesa, de 

determinar o valor a ser direcionado, de estabelecer seus parâmetros; no longo prazo, essa 

decisão prévia impede mecanismos para que a eficiência e a suficiência sejam controladas. 

                                                 

between living with the higher debt—allowing the debt ratio to decline organically through growth—or 

deliberately running budgetary surpluses to reduce the debt, governments with ample fiscal space will do 

better by living with the debt”. 

833 Voto proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4048. Ainda: “O orçamento é uma das 

leis mais importantes em qualquer país, pois é através dela que são alocados os recursos arrecadados de 

toda a sociedade e estabelecidos os gastos a serem realizados em determinado período de tempo, 

usualmente um ano. O só fato de ser uma lei temporária, já demonstra sua peculiaridade em face das 

demais, pois indica sua sazonalidade diretamente implicada com a governabilidade e com a conjuntura 

economica”. SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, 

república e direitos fundamentais. Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito 

Financeiro). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 306. 
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No sistema financeiro-orçamentário brasileiro, o serviço da dívida pública conta com 

este privilégio. As disposições de orçamento vedam deliberar sobre o tema, garantindo-lhe 

assento cativo. 

Isto se vê no art. 166, §3º, II, b, da Constituição Federal, que impede o Congresso 

Nacional de alterar o Projeto da Lei Orçamentária Anual no que tange ao serviço da dívida, 

de forma que, no tema, o Poder Executivo decide soberanamente834-835. Embora 

constitucionalmente referendada, a regra é de típica amputação de parte do poder do 

Legislativo, daí derivando um protagonismo desmedido em prol do Poder Executivo836. 

Se vê do art. 160, parágrafo único, I, do texto Constitucional, quando relativiza a 

proibição de retenção das partilhas federativas constitucionais, garantindo que esta retenção 

pode ocorrer para o pagamento de dívida interna, inclusive das autarquias subnacionais. 

Se vê, também, na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando estipula (art. 9º, §2º) que 

os valores destinados ao pagamento do serviço da dívida (assim como outras despesas 

“ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias”) não podem sofrer contingenciamento 

(“limitação de empenho e movimentação financeira”), privilégio de enorme monta que lhe 

assegura mesmo diante de frustração de receita. As despesas destinadas ao serviço da dívida 

não estão sujeitas a prévia estimativa de impacto e nem a demonstração da origem dos 

recursos (LRF, art. 17, §6º)837. 

                                                 

834 Benayon e Rezende indicam que o dispositivo foi introduzido clandestinamente no texto constitucional: 

BENAYON, Adriano; REZENDE, Pedro Antonio Dourado de. Anatomia de uma fraude à Constituição. 

Disponível em: <http://www.cic.unb.br/~rezende/trabs/fraudeac_files/fraudeac.pdf>. Acesso em: 10 mar. 

2018. 

835 SCAFF, Fernando Facury. Crédito público e sustentabilidade financeira. Revista Fórum de Direito 

Financeiro e Econômico, v. 05, 2014: “o serviço da dívida é algo intocável no sistema orçamentário 

brasileiro, devendo ser executado tal qual proposto no Projeto de Lei Orçamentária, o que afasta qualquer 

controle parlamentar sobre o tema”. 

836 Vale lembrar a lição de José Matias Pereira: “A partir da análise da política orçamentária no Brasil, torna-

se perceptível que a organização do Poder Executivo, pela sua própria natureza, se sobrepõe às dos demais 

poderes. A importância do Poder Executivo tem respaldo nas atribuições conferidas pela Constituição 

Federal, ao qual é delegado responsabilidades que os levam a funcionar necessariamente de maneira 

ininterrupta, fazendo movimentar as ações do Estado. O Poder Legislativo no Brasil – exercido pelo 

Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal –, por sua vez, exerce 

suas funções de acordo e dentro dos prazos predeterminados”. MATIAS PEREIRA, José. Finanças 

públicas: a política orçamentária no Brasil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 137. 

837 Conforme coloca Lochagin: “Como a finalidade da limitação de empenho é ajustar o ritmo de execução da 

despesa à arrecadação, assim que for restabelecida a receita prevista, mesmo que de maneira parcial, as 

dotações contingenciadas devem ser recompostas proporcionalmente àquilo que foi reduzido em face dos 

http://www.cic.unb.br/~rezende/trabs/fraudeac_files/fraudeac.pdf
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E é reiterado, nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, a imposição de mais um 

privilégio: a autorização para que as despesas de serviço da dívida sejam efetuadas ainda 

que a Lei Orçamentária Anual não seja aprovada – como se vê do art. 57, inciso I, c/c Anexo 

III, item 28, da LDO para 2018 (Lei nº 13.473/2017). 

Daí que Scaff indica que o serviço da dívida é protegido por uma cláusula pétrea 

orçamentária, que são normas “construídas de modo a privilegiar alguns gastos e a bloquear 

certas fontes de receita, o que consome grande parte da liberdade do legislador orçamentário 

para a busca mais rápida da redução das desigualdades sociais, qualquer que seja a opção 

política do governo à frente do comando do país ou das unidades subnacionais”838. E conclui, 

ressaltando a contundência desse privilégio839: 

Constata-se mesmo que o pagamento do serviço da dívida pública financeira 

encontra-se duplamente blindado: contra a deliberação parlamentar na fase de 

aprovação da lei orçamentária anual, e também contra o contingenciamento na 

fase de execução orçamentária, caracterizando-se como uma cláusula pétrea 

orçamentária reforçada. 

A ratio é simples: estabelecendo privilégios ao pagamento do serviço da dívida, dá-

se maior segurança aos credores; estes, como decorrência disso, tendo menor risco, deverão, 

como tendência de mercado, dar acesso a mais crédito e mais barato. Por outro lado, estes 

privilégios garantem que tais despesas serão preferenciais, prevalecendo em confronto com 

outras, que serão derrotadas no concurso orçamentário, ainda que relevantes para outros fins, 

especialmente sociais e de redução de desigualdades. No caso do art. 160 da Constituição 

Federal, a garantia aos credores internos se dá em prejuízo da autonomia subnacional840. 

                                                 

critérios estabelecidos pela LDO. Algumas despesas, porém, não se submetem a essas regras. São aquelas 

que configuram obrigações legais e constitucionais de responsabilidade dos entes federativos, assim como 

aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida pública e outras expressamente ressalvadas na lei de 

diretrizes, conforme a opção do legislador. Nota-se que esse quadro normativo prevê a limitação de 

empenho como recurso para não comprometer a política fiscal e garantir a formação de superávit primário 

ou nominal, cumprindo os objetivos do Anexo de Metas Fiscais. O diferimento do pagamento da despesa, 

porém, está longe de cumprir apenas estes objetivos”. LOCHAGIN, Gabriel Loretto. A execução do 

orçamento público: flexibilidade e orçamento impositivo. São Paulo: Blucher, 2016. p. 130. 

838 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república e direitos 

fundamentais. Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito Financeiro). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 428 e 467 e ss. 

839 Ibidem. p. 480. 

840 MONTEIRO NETO, Aristides. Governos estaduais no federalismo brasileiro: capacidades e limitações no 

cenário atual. Brasília: IPEA, 2013. Texto para discussão n. 1894. p. 35. 
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O fato é que, ainda que reconhecendo a relevância das despesas com o serviço da 

dívida, não é possível ignorar que há um tradeoff entre gastos sociais (programas e políticas) 

e gasto financeiro (serviço da dívida), que deve ser equacionado pela sociedade, num debate 

já parcialmente vetado pelas normas de privilégio ora postas841. 

Esse déficit democrático é bem exposto por Pinto842: 

Porque os gastos com o serviço da dívida não têm limite pré-determinado no ciclo 

orçamentário, podendo ser expandidos discricionariamente, o debate jurídico-

político sobre o seu custo e sobre a origem dos recursos que lhe fazem frente não 

se abre à sociedade. 

Não surpreende, pois, que os números que têm surgido, quanto aos impactos da 

Emenda Constitucional nº 95/2016 (Emenda do Teto) indiquem justamente que esta medida 

de austeridade tem refletido nos programas sociais como redução de financiamento, ao passo 

em que as despesas com o serviço da dívida têm crescido bastante843. 

2.3.2. Meta fiscal. 

De forma semelhante aos privilégios acima destacados, tem-se que o sistema 

financeiro-orçamentário brasileiro traz nas metas fiscais uma não-tão-sutil forma de amarrar 

governantes e legisladores em torno de uma concepção de dívida pública pré-determinada, 

direcionando recursos públicos à formação de superávits primários, ainda que isso signifique 

sacrificar outras despesas, especialmente sociais. 

                                                 

841 “O gasto apenas com o serviço da dívida pública, isto é, os juros – sem, portanto, considerar o principal –, 

atinge mais de R$ 200 bilhões ao ano (a.a.), cifra incrivelmente alarmante, mesmo se for levada em 

consideração a melhoria recente no seu perfil, assim como sua melhor posição relativa perante outros 

países, por dois motivos: i) cerca de 80% deste valor pertence a aproximadamente vinte mil proprietários 

que, dessa forma, se beneficiam vigorosamente da alta dos juros; ii) o programa Bolsa Família, política 

pública exitosa e recomendada por instituições internacionais como a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que paga benefícios de cerca de R$ 300,00 por família (teto) 

– sendo o valor médio metade disso –, representa apenas 0,4% do produto interno bruto (PIB), embora 

atinja cerca de treze milhões de famílias” – FONSECA, Francisco. Estado, planejamento e gestão pública 

no Brasil contemporâneo. In: CARDOSO JR., José Celso; SANTOS, Eugênio A. Vilela dos. (Orgs.). PPA 

2012-2015: experimentalismo institucional e resistência burocrática. Brasília: IPEA, 2015. p. 56. 

842 PINTO, Élida Graziane. Financiamento dos direitos fundamentais no Brasil pós-Plano Real. Tese 

(Doutorado). Mimeo. Belo Horizonte, 2006. p. 19. 

843 INESC; OXFAM Brasil; CESR. Direitos humanos em tempos de austeridade. Disponível em: 

<http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/biblioteca/publicacoes/outras-publicacoes/direitos-

humanos-em-tempos-de-austeridade/view>. Acesso em: 10 mar. 2018. 

http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/biblioteca/publicacoes/outras-publicacoes/direitos-humanos-em-tempos-de-austeridade/view
http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/biblioteca/publicacoes/outras-publicacoes/direitos-humanos-em-tempos-de-austeridade/view
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O cerne positivado está no art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que 

dá orientações a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelecendo que: 

Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 

da Constituição e: (...) 

§ 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: 

I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 

II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de 

cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas 

nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as 

premissas e os objetivos da política econômica nacional; 

III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, 

destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 

IV - avaliação da situação financeira e atuarial: 

a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador; 

b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial; 

V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da 

margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

O que o dispositivo promove, portanto, é que a LDO trará um Anexo de Metas 

Fiscais, e que a atuação do Estado brasileiro estará condicionada a perseguir esta meta. O 

art. 65 da LRF, lembre-se, estipula que apenas ocorrendo uma calamidade pública (ou 

estados de defesa ou sítio) é que “serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais”; 

estabelecendo, a contrario senso, que na inexistência de qualquer dessas circunstâncias mui 

excepcionais, o atingimente dessas metas é imprescindível. E o resultado primário “é 

considerado uma poupança para pagar o serviço da dívida”844. 

Esta concepção é problemática especialmente quando aliada a outras, não 

positivadas, mas não menos observadas, que acreditam existir um “princípio” segundo o 

qual o Estado brasileiro deve sempre buscar superávits primários. 

Ladeando uma e outra normas, tem-se a constrição dos poderes fiscais do Estado a 

buscar uma determinada ideia de atuação, sempre visando obter resultados satisfatórios de 

                                                 

844 SANTOS, Darcy Francisco Carvalho dos. Situação financeira dos Estados em dez anos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (2000-2009). Brasília: ESAF, 2010. Monografia premiada com menção honrosa 

no XV Prêmio Tesouro Nacional – 2010: Homenagem a Joaquim Nabuco. Política Fiscal e Sustentabilidade 

do Crescimento. Porto Alegre (RS). p. 09. 
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uma perspectiva de austeridade845, mas não necessariamente adequados do ponto de vista da 

atenção social e do atingimento de outros deveres constitucionais – como o ora analisado de 

redução de desigualdades. 

Retornar-se-á ao tema na apreciação jurídica. 

 

2.3.3. Limites de endividamento. 

Considerando o controle do endividamento846 como o quarto dos instrumentos de 

funcionamento do federalismo fiscal, cabe pensar em análise que considere se, desta 

perspectiva, é possível extrair conclusões a respeito do objetivo fundamental de redução de 

desigualdades. 

E a resposta é positiva – o item controle de dívida dos entes subnacionais exerce 

papel na busca pelo objetivo e sua influência se dá no sentido oposto.  

É que a fixação de limites ao endividamento (por razão entre a Dívida Consolidada 

Líquida e a Receita Corrente Líquida) de maneira homogênea, como estão colocados na 

Resolução do Senado Federal nº 40/2001, já tem algo a dizer (negativamente) sobre o 

objetivo de reduzir desigualdades regionais. Se é certo que existem desigualdades entre 

Estados, e se é certo também que grande parte dessas desigualdades advém de (ou mantém-

se por) desequilíbrios infraestruturais, então parece lógico concluir que a homogeneidade de 

limites estimula a manutenção de um status quo com o aumento das desigualdades hoje 

existentes: os Estados mais desenvolvidos, portadores de maior infraestrutura (e portanto 

concorrencialmente mais aptos) seguirão proporcionalmente melhores nesses quesitos, 

                                                 

845 Garcia coloca que a LRF “contém dispositivos necessários e importantes; alguns deles, porém, possuem 

implicações nada desejáveis. É evidente sua preocupação primeira com o bem-servir aos credores do Estado 

(cumprimento fiel e tempestivo do serviço da dívida) e seu viés pró-investimento”. GARCIA, Ronaldo 

Coutinho. Despesas correntes da União: visões, omissões e opções. In: CARDOSO JR., José Celso; 

CUNHA, Alexandre dos Santos (Orgs.). Planejamento e avaliação de políticas públicas. Brasília: IPEA, 

2015. p. 176. 

846 Referimo-nos ao controle do endividamento dos entes subnacionais. O debate a respeito dos limites à dívida 

da União seguem ocorrendo no campo legislativo. Para uma análise, embora política e partidariamente 

carregada (recorde-se de que o documento data de antes de o Senador passar da oposição à situação), ver o 

Parecer exarado pela Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional do Senado Federal, relatado pelo 

Senador José Serra, à Emenda n. 1 de Plenário ao Projeto de Resolução n. 84, de 2007, originário da 

Mensagem n. 154, de 2000 (n. 1.069, de 2000, na origem), da Presidência da República. 
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atraindo cada vez mais investimentos, que, de outra banda, não serão direcionados aos 

Estados mais pobres. 

Assim, a norma oriunda do Senado Federal, em si, pode ser considerada como 

instrumento que participa do balanço referido nestas linhas, indicando uma 

proporcionalidade que não atua no sentido de reduzir desigualdades. 

E as exceções recentemente instaladas tampouco ajudam. Noticiou-se que o Senado 

Federal abriu exceções para, considerando singularmente difíceis as situações de alguns 

Entes, permitir-lhes maior endividamento e condições especiais na oferta de garantias. Esses 

entes são aqueles “prejudicados” pela queda do preço do barril de petróleo, e que portanto 

tiveram suas receitas de royalties reduzidas847 – ainda que sempre soubessem que tal receita 

é caracterizada pela volatilidade848. O Estado mais beneficiado com tal alteração normativa 

foi o Rio de Janeiro, um dos mais ricos e privilegiados da federação; os Municípios 

beneficiados foram aqueles que já recebem (e receberam) grandes recursos decorrentes da 

exploração de recursos minerais não renováveis. 

Assim, uma vez mais, os limites de endividamento funcionam na contramão do 

objetivo de redução de desigualdades. 

 

                                                 

847 Resolução do Senado Federal n. 43/2001, com atualizações: Art. 5º É vedado aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: (...) § 4º Excepcionalmente, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que 

sofreram redução nas receitas de que trata o inciso VI, inclusive de participações especiais, poderão 

contratar operações financeiras no limite das perdas apuradas entre a média recebida nos exercícios de 2013 

e 2014 e a projeção para os anos de 2015 e 2016, dando em garantia os royalties a serem recebidos, contanto 

que o pagamento por tal contratação não comprometa mais de 10% (dez por cento) do valor total projetado 

em consequência da exploração dos mesmos recursos, por ano, sem a observância do disposto nas alíneas 

do referido inciso e no § 2º, bem como dos limites de que trata o art. 7º, ressaltando que a aplicação da 

totalidade do recurso observará a legislação aplicável a cada fonte de receita. (Incluído pela Resolução n.º 

2, de 2015) § 5º Para os fins do disposto no § 4º, considera-se perda a diferença entre a média aritmética do 

total dos recursos recebidos nos exercícios de 2013 e 2014 pelo respectivo ente federado e a previsão para 

os anos de 2015 e 2016, com base nos dados e projeções dos órgãos competentes. (Incluído pela Resolução 

n.º 2, de 2015) 

848 SILVEIRA, Alexandre Coutinho da. Governança pública de royalties: federalismo fiscal e futuras gerações. 

Dissertação (Mestrado). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2014. p. 36 e ss. 
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2.3.4. Renegociação das dívidas dos entes subnacionais. Garantias ofertadas pela 

União. 

O processo de renegociação de dívida interna com os entes subnacionais, igualmente, 

tem ocorrido em vasta contrariedade à redução de desigualdades. 

É a conclusão a que chegou estudo gestado no IPEA: a renegociação das dívidas dos 

Estados com a União implicou na concessão de subsídios implícitos (basicamente a 

diferença entre a Taxa Selic e o custo de financiamento da dívida estadual) do ente central 

aos entes descentralizados; e esses subsídios são concedidos em maior grau aos Estados mais 

desenvolvidos, que são afinal aqueles que possuem maior dívida (com especial destaque ao 

Sudeste, que em 2011 contava com mais de 75% desses subsídios). Nada obstante, são os 

Estados menos desenvolvidos que realizam maior esforço para realizar investimentos, o que 

poderia ser alcançado caso recebessem o mesmo nível de subsídios implícitos849.  

Não fossem os subsídios implícitos da União, e mantidos os demais fatores, os 

Estados do Sul e do Sudeste teriam hoje extrapolado os limites de endividamento 

estabelecidos na Resolução nº 40/2001 do Senado Federal. Assim, a “renegociação das 

dívidas estaduais foram bem mais favoráveis aos estados da federação mais endividados, 

sendo estes as economias mais industrializadas e com melhor dotação de infraestrutura física 

e social (...) [trajetória dos] níveis de subsídios aos estados vem contribuindo para a 

manutenção das desigualdades regionais”850. 

No mesmo sentido opera a concessão de garantias, pela União, aos Estados membros. 

Análise breve, de acordo com dados da Instituição Fiscal Independente, demonstra que os 

Estados mais ricos (RJ, SP, MG) são, igualmente, os mais beneficiados por garantias da 

União851. 

                                                 

849 SILVA, Alexandre Manoel Angelo da; MONTEIRO NETO, Aristides; GERARDO, José Carlos. Dívidas 

estaduais, federalismo fiscal e desigualdades regionais no Brasil. IPEA – texto para discussão n. 1889. Rio 

de Janeiro, out 2013. 

850 Ibidem, p. 31. 

851 IFI – INSTITUIÇÃO FISCAL INDEPENDENTE. RAF – Relatório de Acompanhamento Fiscal n. 14, mar 

2018. 
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Vale considerar, no tema, que tampouco a solidez fiscal destes entes explica seu 

maior benefício. Ao inverso, as análises de classificação de risco de RJ e MG indicam 

reiteradas notas852 baixas (D), enquanto que para SP as notas são apenas um pouco melhores.  

O mesmo estudo da IFI indica, ainda, que entre 2016 e 2017 a União foi obrigada a 

honrar, na qualidade de avalista do Rio de Janeiro, com R$ 6,4 bilhões. 

Uma vez que todos esses valores são oriundos da União (fundo comum) e 

direcionados a uma parcela (Estado), a observação de que estes beneficiários são parte dos 

mais ricos – existindo Estados em situação social muito pior – é suficiente para fazer notar 

este item da pauta fiscal como prejudicial ao objetivo de redução de desigualdades. 

 

2.3.5. Endividamento às escondidas. 

Encerre-se este capítulo observando um item que vem sendo pouco explorado, mas 

que não é menos importante. Refere-se ao endividamento ocorrido de maneira sub-reptícia, 

sem atender às normas de controle e transparência, mas feito “na marra”, pura e 

simplesmente postergando obrigações. 

Refira-se, de princípio, que a dívida pública é aquela assumida “em virtude de leis, 

contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito” (LRF, art. 29, I). 

Interessa-nos a última figura. “Operação de crédito” é “compromisso financeiro assumido 

em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de 

bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, 

                                                 

852 Ibidem. “De fato, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), conforme comando do art. 23 da Resolução do 

Senado n. 43, de 2001, analisa a capacidade de pagamento dos entes que requerem autorização para 

operação de crédito, com a garantia da União. Desse procedimento resulta uma nota ou classificação da 

situação fiscal do interessado. Inicialmente, a análise era feita apenas quando havia pleito de concessão de 

garantia. Com os anos, a classificação passou a ser feita regularmente, independentemente de pleito. 

Atualmente, a metodologia para a avaliação do ente e as exigências para a concessão da garantia estão 

reguladas pela Portaria do Ministério da Fazenda n. 501, de 24 de novembro de 2017. A metodologia leva 

em conta tres indicadores: endividamento, liquidez e poupança. O ente recebe uma nota para cada 

indicador. Em seguida, essas notas parciais são combinadas para resultar na nota final, que pode ser A, B, 

C ou D. A obtenção da nota A ou B é condição necessária (mas não suficiente) para que o ente obtenha a 

garantia (...) Entretanto, se a nota fosse baixa, o ministro da Fazenda poderia conceder a garantia se os 

recursos da operação de crédito fossem destinados a projetos considerados relevantes para o governo 

federal. Com base nesse comando genérico, muitas garantias foram concedidas sem levar em conta os 

aspectos puramente técnicos previstos na própria norma” (p. 19-20). 
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arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos 

financeiros” (LRF, art. 29, III); equiparam-se a operações de crédito “a assunção, o 

reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação” (LRF, art. 29, §1º). O art. 

3º da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal, labora em sentido semelhante853. 

O tema vem sendo objeto de amplas análises. O TCU, ao apreciar as Contas do 

Governo Federal do ano de 2014, afirmou que “materialmente, o conceito dessas operações 

de crédito alcança a assunção de qualquer compromisso financeiro (...) para pagamento com 

uma abrangência intertemporal”854; mais adiante, pôs em protagonismo os critérios 

constância da conduta e da sua magnitude financeira855; estipulando, ainda, que a operação 

de crédito se caracteriza pela “utilização de recursos de terceiros para a execução de despesas 

de responsabilidade do ente”856. 

Por sua vez, o Manual de Demonstrativos Fiscais, publicado pela Secretaria do 

Tesouro Nacional857, estipula que as operações de crédito, para serem reconhecidas, devem 

possuir ao menos uma de três características: 

• Envolvem o reconhecimento, por parte do setor público, de um passivo, que 

equivale a um aumento do endividamento público com impactos no montante da 

dívida pública e na capacidade de endividamento do ente; 

                                                 

853 Art. 3º Constitui operação de crédito, para os efeitos desta Resolução, os compromissos assumidos com 

credores situados no País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, 

aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e 

serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos 

financeiros. § 1º  Equiparam-se a operações de crédito: I - recebimento antecipado de valores de empresa 

em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, 

salvo lucros e dividendos, na forma da legislação; II - assunção direta de compromisso, confissão de dívida 

ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou 

aval de títulos de crédito; III - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores 

para pagamento a posteriori de bens e serviços. (Parágrafo único transformado em § 1º pela Resolução n. 

19, do Senado Federal, de 5.nov.2003) § 2º Não se equiparam a operações de crédito: I - assunção de 

obrigação entre pessoas jurídicas integrantes do mesmo Estado, Distrito Federal ou Município, nos termos 

da definição constante do inciso I do art. 2º desta Resolução; II - parcelamento de débitos preexistentes 

junto a instituições não-financeiras, desde que não impliquem elevação do montante da dívida consolidada 

líquida. (Parágrafo acrescido pela Resolução n.19, do Senado Federal, de 5 nov. 2003). 

854 Ibidem, p. 620. 

855 Ibidem, p. 630 e 633. 

856 Ibidem, p. 639. 

857 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Manual de Demostrativos Fiscais: aplicado à União e aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios. 8ª edição. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Subsecretaria 

de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2017. 

p. 590. 
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• Pressupõem a existência de risco de não adimplemento de obrigações que, em 

geral, materializa-se na forma de cobrança de juros explícitos ou implícitos, 

deságio e demais encargos financeiros, tendo como consequência uma redução do 

Patrimônio Líquido do ente que equivale a um aumento do valor original da 

dívida; e 

• Diferimento no tempo, uma vez que, em regra, as operações de crédito envolvem 

o recebimento de recursos financeiros, bens, ou prestação de serviços, os quais 

terão como contrapartida a incorporação de uma dívida a ser quitada em momento 

futuro. 

Cabe notar que o TCU já adotou essa concepção em algumas ocasiões, como no 

Acórdão nº 2575/2016 (j. em 05/10/2016, Rel. Min. José Múcio Monteiro) e, especialmente, 

no Acórdão nº 3297/2015 (j. em 09/12/2015, Rel. Min. Vital do Rêgo), onde acatou 

manifestação ministerial segundo a qual “se o adiantamento resulta, direta ou indiretamente, 

em concessão de crédito ou captação de recursos de qualquer natureza, ele pode e deve ser 

considerado como uma operação de crédito”. Fixou atenção no verbo financiar e na 

existência de espaço de tempo entre a “operação” e seu pagamento. A doutrina tampouco 

diverge fundamentalmente desses caracteres de reconhecimento de operações de crédito858. 

Esta forma escondida de contrair dívida traz diversos prejuízos, como o by-pass de 

todo o sistema de controle e fiscalização. A contratação de crédito público regular observa 

a regra de ouro do art. 167, III, da CF/88, que a vincula os valores às despesas de capital, de 

forma a direcionar os empréstimos à formação de infraestrutura durável. As dívidas 

nebulosas, ora vistas, não o fazem.  

Mas, concretamente, a que se refere como “endividamento às escondidas”? 

Primeiro, à devolução do ICMS-Exportação859. É sabido que os Estados, por força 

da Lei Complementar nº 87/1996, não podem exigir ICMS nas operações de exportação. É 

                                                 

858  “Trocando em miúdos, e a partir do que foi colhido da lei, da jurisprudência e da doutrina, é possível 

destrinchar três caracteres fundamentais para a conceituação de uma operação como sendo de crédito para 

fins de controle da responsabilidade fiscal: a) o reconhecimento de um passivo pelo erário; b) a existência 

de risco fiscal decorrente do não adimplemento, materializado, normalmente, pela cobrança de encargos; e 

c) o diferimento no tempo para liquidação do débito. A utilização de depósitos judiciais para o pagamento 

de despesas orçamentárias do poder público preenche com facilidade tais requisitos”. MESQUITA, Patrick 

Bezerra. Caracterização do uso de depósitos judiciais pelo tesouro como operação de crédito: a crônica de 

um calote anunciado. Revista Fórum de Direito Financeiro e Econômico, ano 06, n. 11, mar-ago 2017. p. 

218. 

859 O tema foi apontado por Fernando Facury Scaff em: SCAFF, Fernando Facury. Recuperação dos Créditos 

Acumulados de ICMS na exportação. In: ROCHA, Valdir Oliveira da (Org.). Grandes questões atuais de 

direito tributário, v.  16. São Paulo: Dialética, 2012. 
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sabido também que esta condição não impede as empresas de tomar os créditos previstos no 

regime de não-cumulatividade. Assim, as expresas preponderantemente exportadoras 

acumulam créditos, sem ter débitos suficientes para utiliza-los. Nessas condições, é 

garantida pela Lei (LC 87/1996, art. 25, §1º, II) a possibilidade de alienar estes créditos a 

terceiros, “mediante a emissão pela autoridade competente de documento que reconheça o 

crédito”. 

É sabido, contudo, que o “documento que reconheça o crédito” é rotineiramente 

negado pelas Autoridades estaduais (não como rejeição expressa, mas por simples 

omissão/silêncio). Há o direito, claramente reconhecido em Lei, mas pura e simplesmente 

negado ao contribuinte. Estes valores se acumulam mais e mais, por anos, criando um 

passivo ao Estado. Uma verdadeira dívida, embora não computada como tal para os registros 

oficiais (inclusive para apuração dos limites).  

No caso, há um fato financeiro, diferido no tempo (afinal, estes valores terão de ser 

equacionados em algum momento), ocorrido de forma rotineira, em valores deveras 

relevantes, onde o ente público se utiliza de verba de terceiro; há uma captação de recurso 

por meio de descumprimento do sistema tributário. É possível dizer que aqueles Estados se 

financiam, para suas despesas ordinárias, dos valores que deveriam ser liberados aos 

exportadores, mas não o são. 

Segundo, ao inadimplemento contumaz de pagamento de precatórios. Aqui a ideia é 

a mesma: há ordem legal de pagamento dos precatórios judiciais, mas muitos entes políticos 

brasileiros, tão simplesmente, não a cumprem. Já ocorreram sucessivas postergações de 

prazos, relativizações de direitos, parcelamentos e facilitações para quitação destes valores, 

mas nunca são suficientes; atualmente já se fala em nova Emenda Constitucional para 

renegociação. 

O fato, contudo, é que o reiterado inadimplemento dos precatórios significa que o 

ente público se financia a partir deste débito para com terceiros, no que configura verdadeira 

operação de crédito – sem, contudo, se submeter ao regime apropriado. Dá-se o diferimento 

no tempo (postergação do pagamento incontestável), há contumácia na conduta, magnitude 

de valores. O inadimplemento implica pagamento de juros. 
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Terceiro, aos depósitos judiciais. A Lei garante aos entes políticos a remessa para 

sua Conta Única de “70% (setenta por cento) do valor atualizado dos depósitos referentes 

aos processos judiciais e administrativos” de que participam (art. 3º da LC 151/2015). Sendo 

assim, a pessoa jurídica de direito público se apropria de valores dos depositantes, passando 

a utilizá-los como se receita tributária fosse.  

Isso significa tomar antecipadamente determinado valor de terceiro, ciente de que 

futuramente poderá ser objeto de devolução; ou, em outras palavras, receber atualmente para 

débito futuro, uma clara operação de crédito sem registro formal860. Há mesmo quem, como 

Franco Neto, aproxime esta prática de um empréstimo compulsório861. O tema é objeto da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5361 que, ao menos até abril/2018, ainda aguarda 

julgamento de mérito. 

Neste caso, não sendo hipótese de incidência de juros, há sim reconhecimento de um 

passivo e faz-se presente também o elemento temporal – ocorre uma “pedalada”, 

robustecendo os cofres públicos de imediato (com o recebimento dos valores depositados), 

que deverão posteriormente ser direcionados à devolução. Os valores são altos; o ente 

público se financia a partir desta verba. 

Quarto, aos tributos marcadamente inconstitucionais. É prática menos comum em 

dias atuais, mas ainda presente (em tempos recentes mais comum a partir de Taxas criadas 

ao arrepio dos requisitos jurídicos). Ocorre quando o ente estatal institui tributos (ou exação 

não-tributária) marcadamente inconstitucionais, contando com a arrecadação presente, ainda 

que no futuro (quando o governante for outro) seja condenado a devolver. São inúmeros os 

casos potencialmente citados neste tema, oriundos do Direito Tributário. 

Importa fixar, nesse momento, é que a troca de receita atual por débito futuro é típica 

forma de endividamento – o elemento temporal é evidente, ao lado da incidência de juros e 

do financiamento das atividades com recursos de terceiros. Se a instituição do tributo se 

                                                 

860  MESQUITA, Patrick Bezerra. Caracterização do uso de depósitos judiciais pelo tesouro como operação de 

crédito: a crônica de um calote anunciado. Revista Fórum de Direito Financeiro e Econômico, ano 06, n. 

11, mar-ago 2017. p. 218. 

861 FRANCO NETO, Georgenor de Sousa. O uso dos depósitos judiciais e administrativos como fonte de 

receita: uma análise acerca da constitucionalidade da Lei Complementar n. 151/2015. Revista Fórum de 

Direito Financeiro e Econômico, ano 05, n. 09, mar-ago 2016. 
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configurar como sabidamente (ou com alto risco) inconstitucional, os registros públicos 

devem refletir o tema como dívida. 

Quinto, à proposta de securitização da dívida ativa (PLS nº 204/2016). Nela, alienam-

se os recebíveis da dívida ativa a particulares. Na prática, dá-se a antecipação destas receitas, 

com deságio. O debate sobre a configuração como operação de crédito está em aberto862; 

tampouco interesse nesse momento discutir quais os créditos alienados e qual o deságio 

aceito (estima-se em torno de 50%863) – estas são questões negociais a ser equilibradas, 

sendo a princípio tarefa discricionária (juízos de conveniência e oportunidade) das instâncias 

decisórias.  

Ao que interessa, contudo, parece evidente que seus efeitos são iguais aos das 

situações acima, substituindo receita atual por obrigação futura – afinal, os entes “continuam 

obrigados a promover eles mesmos a cobrança das dívidas e entregar o produto da 

arrecadação para os agentes que anteciparam recursos para o ente federado”864. Aqui a 

configuração enquanto operação de crédito parece ser ainda mais clara, e até mesmo típica, 

na figura das antecipações de receita tributária (LRF, art. 38). Ademais, todos os três 

elementos previstos no Tesouro Nacional estão presentes: o reconhecimento de passivo (a 

arrecadação será repassada), o reconhecimento do risco, monetizado na forma de deságio e 

o diferimento no tempo (o arrecadado será repassado quando ocorrer o pagamento, em tempo 

posterior). Os quesitos “magnitude” e “financiamento com recursos de terceiros” (no caso, 

do investidor) também estão presentes. 

                                                 

862 Afonso e Ribeiro, por exemplo, defendem não caracterizar operação de crédito: AFONSO, José Roberto; 

RIBEIRO, Leonardo. Securitizar créditos tributários, um primeiro passo. Boletim Conjuntura Econômico, 

jan 2018. 

863 Boletim da UNAFISCO reporta que, no plano estadual, Minas Gerais efetou securitização utilizando 

deságio de 82%. O mesmo documento coloca que o percentual de inadimplentes dos débitos tributários 

parcelados da União esteja, nos primeiros meses, em cerca de 20%; e que, ultrapassada a fase inicial, a 

tendência é de que o número seja muito reduzido. UNAFISCO NACIONAL. Perguntas e respostas: 

securitização dos créditos tributários parcelados. <Disponível em: 

http://unafisconacional.org.br/img/publica_pdf/Cartilha-Securitizacao-Unafisco.PDF>. Acesso em: 11 

mar. 2018.  

864 OLIVEIRA, Júlio Marcelo de. Securitização da dívida ativa enfraquece a responsabilidade fiscal. Consultor 

Jurídico, 27 out. 2016. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-out-27/contas-vista-

securitizacao-divida-ativa-enfraquece-responsabilidade-fiscal>. Acesso em: 11 mar. 2018. 

http://unafisconacional.org.br/img/publica_pdf/Cartilha-Securitizacao-Unafisco.PDF
https://www.conjur.com.br/2016-out-27/contas-vista-securitizacao-divida-ativa-enfraquece-responsabilidade-fiscal
https://www.conjur.com.br/2016-out-27/contas-vista-securitizacao-divida-ativa-enfraquece-responsabilidade-fiscal
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Veja-se, por fim, que todas as hipóteses acima têm em comum a ideia de permitir um 

“alívio” no caixa, gerando resultado primário favorável, mas “pedalando” as obrigações ao 

futuro. 
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3. EXAME JURÍDICO DOS INSTRUMENTOS FISCAIS-

FINANCEIROS: SOB O ÂNGULO DO OBJETIVO 

CONSTITUCIONAL DE REDUÇÃO DE DESIGUALDADES. 

Buscou-se no capítulo anterior identificar diversos instrumentos fiscais-financeiros 

brasileiros e seu impacto no objetivo de redução de desigualdades. Especialmente, para 

tanto, foram pesquisados estudos relatando o impacto concentrador ou desconcentrador 

desses instrumentos. 

Em outras palavras: o capítulo antecedente quis um diagnóstico, individualizado, do 

conteúdo redistributivo daqueles instrumentos. 

Quer-se, na sequência, utilizar este diagnóstico como ponto de partida para 

questionar: quais percepções jurídicas surgem? Quais debates jurídicos antes obscurecidos 

ou simplesmente omitidos do mainstream podem ser trazidos ao foco quando destacamos o 

objetivo de reduzir de desigualdades frente aos instrumentos fiscais? Quais são as principais 

perguntas de direito sobre as quais a doutrina deve se debruçar para responder? 

As ideias adiante apresentadas tentam laborar nesse sentido, especialmente 

suscitando debates que, na perspectiva tomada, se revelam significativos. 

Para melhor organização das ideias, adota-se o modelo deitado por Diogo Coutinho, 

que separa a análise em quatro papéis do direito: direito como (i) objetivo, como (ii) 

ferramenta, como (iii) arranjo institucional e como (iv) vocalizador de demandas. 

Um aparte metodológico é necessário: as razões adiante não pretendem a análise 

jurídica exaustiva de cada um dos instrumentos acima relatados. Aquele diagnóstico se 

mantém por si, valendo observar que os instrumentos são diversos e que o Estado, embora 

promova redução de desigualdades por alguns deles, também por vezes atua na concentração 

de renda por outros. 

Então, adiante serão levantados alguns debates jurídicos, a partir das considerações 

já postas, sem pretender polemizar juridicamente cada um daqueles instrumentos, embora 

buscando encontrar debates jurídicos que se relacionem com o tema e que, sem o amparo 

das razões já deitadas, dificilmente seriam apresentados ou tomariam rumos diversos. 
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3.1. O DIREITO ENQUANTO OBJETIVO. 

Entender o direito como objetivo importa em reconhecer “que o arcabouço jurídico 

tenha a característica de formalizar metas e indicar os ‘pontos de chegada’ de tais políticas”; 

é compreender o direito como “diretriz normativa (prescritiva) que delimita, ainda que de 

forma geral e sem determinação prévia de meios, o que deve ser perseguido”; é usar o direito 

como “bússola cujo norte são os objetivos dados politicamente”865. 

Esta a primeira abordagem, adiante colocada. Pensando o direito no processo de 

estabelecer objetivos, quer-se investigar quais os debates jurídicos que surgem no cotejo do 

objetivo de reduzir desigualdades com a percepção dos instrumentos fiscais existentes. 

 

3.1.1. Sobre o papel e função do Direito Financeiro, considerando especialmente os 

privilégios ao serviço da dívida e o valor jurídico da meta de superávit primário. 

Sobre os Direitos Financeiro e Tributário, considerando a análise da tributação 

como elemento da atividade financeira do Estado. 

 

 O Direito Financeiro: regulação da atividade financeira visando atingir os 

objetivos constitucionais politicamente determinados. Atuação como meio de 

viabilizar a consecução destes fins. E atuação, por si só, na promoção destes fins. 

Quer-se iniciar postulando que as reflexões do capítulo antecedente reabrem uma 

ferida já antiga no Direito Financeiro, que diz respeito à sua posição no direito brasileiro. 

Mais concretamente, este debate se apresenta: (i) quanto ao papel constitucional do Direito 

Financeiro, considerando a dicotomia entre meio e fim; (ii) quanto ao seu papel 

constitucional, observando as pressões econômicas e ideológicas que se lhe impõem; (iii) 

quanto à sua diferenciação do Direito Tributário, cedendo-lhe o monopólio do estudo sobre 

a tributação. 

Estas reflexões têm por princípio a ideia de que o Direito Financeiro tem um 

conteúdo material (e não apenas significa uma série de procedimentos burocráticos 

                                                 

865 COUTINHO, Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 99. 
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utilizados em ordem sequenciada como simples atividade-meio), constitucionalmente 

reconhecível, na linha do sistematizado por Heleno Taveira Torres866. Impõe-se reconhecer 

(i) que, enquanto meio, o Direito Financeiro não serve tão somente a uma suposta técnica 

isenta, mas serve aos objetivos-fim do Estado; e (ii) que o Direito Financeiro não pode ser 

compreendido tão somente como meio, mas é também um promotor, por si só, dos objetivos 

constitucionais. 

Detenha-se um pouco mais no tema. 

Para Heleno Torres, podemos “assinalar a compreensão da Constituição Financeira 

como uma ordem axiológica que visa a concretizar valores e fins, tanto ‘diretos’, na 

realização da atividade financeira do Estado, quanto ‘indiretos’, na concretização das 

Constituições Econômica, Social ou Político-Federativa”867. Ou, em outras palavras, nas 

“funções de dirigismo ou intervencionismo, o Estado tem ao seu dispor a atividade financeira 

para condicionar, modificar, fomentar ou desestimular as ações dos particulares”868. E 

finaliza869: 

Uma aplicação da Constituição Financeira conforme os princípios e fins 

constitucionais do Estado, portanto, tem como função promover todos os meios 

necessários à plena e inarredável missão de desenvolvimento econômico e de bem-

estar coletivo no âmbito nacional, segundo aqueles objetivos designados pela 

Constituição, numa perspectiva transformadora da realidade social e econômica 

em favor das gerações futuras, pelo compromisso intergeracional que se impõe 

realizar. 

Sousa Franco pôs a questão em frase lapidar: “O fenómeno financeiro é, pois, uma 

decisão política sobre um objeto econômico”870. Leia-se esta afirmação ao lado da 

recordação de Fernando Facury Scaff, de que “em primeiro lugar, deve vir a pessoa humana, 

e o direito financeiro tem importante papel a desempenhar na análise e implementação 

                                                 

866 TORRES, Heleno Taveira. Teoria da Constituição Financeira. Tese (Concurso para provimento de cargo 

de Professor Titular). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014. 

867 Ibidem, p. 146. 

868 Ibidem, p. 253. 

869 Ibidem, p. 256. 

870 SOUSA FRANCO, António L. Finanças públicas e Direito Financeiro. v.  I. 4. ed., 11ª reimpr. Coimbra: 

Almedina, 2007. p. 83. 
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desses direitos, seja para a presente, seja para as futuras gerações”871; Scaff afirma, assim, 

em outra oportunidade, que “qualquer que seja o modelo de Estado, o direito financeiro foi 

a ele adequado”872. O caráter político da atividade financeira deve ser lembrado, ele que dá 

razão e direciona essa ação estatal, embora legitimada e instrumentalizada pelo Direito873. 

Ao dizê-lo, quer-se especialmente refutar a concepção anódina e tecnicista das 

finanças públicas. A opção política e o objetivo estatal-social devem sempre ser 

considerados. 

Mas isto não implica reconhecer que a atividade financeira do Estado (e o Direito 

Financeiro) tem caráter apenas de meio de atingimento desses fins. Dizê-lo seria negar que 

a atividade financeira, além de instrumentar o Estado a atingir esses fins, ela mesma, atua 

ativamente em um ou outro sentido. 

Estas colocações não são triviais. Parte da doutrina defende a função puramente 

instrumental do Direito Financeiro, como se fosse tão somente um meio de promoção de 

                                                 

871 SCAFF, Fernando Facury. Royalties do petróleo, minério energia: aspectos constitucionais, financeiros e 

tributários. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 339. 

872  Idem. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república e direitos fundamentais. Tese 

(Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito Financeiro). Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 93. 

873  “É necessário que se retorne à compreensão de que a economia decorre de opções políticas, e que estas 

decorrem de opções humanas, instrumentadas pelo Direito”. Idem. Não há democracia sem Estado Social: 

saudação a Avelãs Nunes no STF. Revista Fórum de Direito Financeiro e Econômico, ano 06, n. 11, mar-

ago 2017. p. 31. 
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outras atividades estatais, sem que, ele mesmo, atue874. Scaff promove um balanço entre 

posições que chama de procedimentalistas e outras, substancialistas875. 

Esta condição de mero meio é que se quer combater. 

A melhor doutrina tem sido incisiva quanto ao papel do Direito Financeiro, de 

maneira mais abstrata, como promotor dos objetivos econômicos876 do Estado brasileiro, 

                                                 

874  “Portanto, as funções da atividade financeira se restringem a um papel meramente instrumental, ou seja, 

resumem-se a uma atividade-meio, relacionada à consecução dos objetivos estatais, a qual, por sua vez, 

consubstancia a atividade-fim. Não devemos confundir as funções do Estado com as funções da atividade 

financeira. Enquanto aquele realiza uma atividade voltada a um fim próprio, razão da sua existência, qual 

seja, atender à coletividade, esta realiza uma atividade meramente instrumental, de fornecer meios para 

tanto”. ABRAHAM, Marcus. Curso de direito financeiro brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

p. 22. Ainda: “Comecemos, así, por el carácter instrumental de la actividad financiera con la obvia 

afirmación de que ingresos y gastos públicos no constituyen um fin en sí mismos. Son un instrumento, un 

medio para lograr otros fines. La actividad financiera aparece, así, sin más, como uma actividad 

instrumental, como una condición para la realización del resto de las actividades del Estado y como un 

medio para que éste consiga sus fines. La instrumentalidad es, pues, una de las notas características, 

caracterizadoras de la actividad financiera precisamente en cuanto que toda la actividade financiera va 

referida a la realización de ingresos en dinero que posibilitan, gastándolo o dejándolo en las cajas del Estado 

(para evitar, en este último caso, por ejemplo, el aumento de bienes de pago en manos del público) el logro 

de las finalidades que éste se há propuesto”. LAPATZA, José Juan Ferreiro. Instituciones de derecho 

financiero. Madrid Marcial Pons, 2010. p. 15-16. Mais: Direitos Financeiro e Tributário “não se constituem 

objetivos em si mesmos. São instrumentos viabilizadores da existência do Estado”. IVO, Gabriel. Direito 

tributário e orçamento público. In: SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.). Direito tributário: homenagem a 

Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 884. 

875  SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república e direitos 

fundamentais. Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito Financeiro). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 95 e ss. 

876  “Tal como identificamos a subordinação da ordem financeira à ordem econômica, será mister proclamar 

que a atividade financeira do Estado deve desenvolver-se, planejar-se e ordenar-se com consciência de que 

é ela função da ordem política e dos interesses da administração pública, voltada para seus objetivos finais, 

gerais e cogentes. Dessa forma, a atividade financeira do Estado, constituindo-se em instrumento necessário 

do exercício de sua ampla atividade político-administrativa, serve aos fins nacionais, de soberania, de 

realização econômica, de tranquilidade doméstica, sob a estrutura jurídica definida primordialmente pelas 

formulações políticas da constituição e diretamente pelos complementos político-administrativos da 

legislação ordinária”. VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Fundamentos do direito financeiro. São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais, 1973. p. 175. 
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politicamente eleitos877, inclusive e especialmente para reduzir desigualdades878. Cumpre 

observar as lições de Fernando Facury Scaff: 

Em países como o Brasil, com grandes desigualdades socioeconômicas, é 

necessário dirigir o direito financeiro para suplantar estas desigualdades, sem o 

que a democracia já alcançada não se expandirá e pessoas permanecerão como 

reféns em ilhas de igualdade criadas em condomínios, escolas particulares, planos 

de saúde privados e shopping centers, tudo sob os olhos da segurança privada. É 

preciso redirigir os estudos sobre a arrecadação e os gastos públicos para redução 

das desigualdades sociais a fim de que seja possível implementar efetivamente a 

república e, só assim, conseguir ampliar a democracia (...) O direito financeiro 

deve cumprir este papel, de ser o implementador de mais república em nosso país, 

por meio da adequada utilização de seus instrumentos em prol da sociedade879. 

Ainda, o referido objetivo constitucional é objeto de estudos na área do federalismo 

fiscal, compreendido como instrumento de redução das desigualdades regionais880. Na 

                                                 

877  “Esta última orientación es, em nuestra opinión, la más correcta. Según ella, el fenómeno financiero es 

complejo: político, por la naturaleza del ente público que lo produce y de los fines que se persiguen; 

económico, por los medios empleados; jurídico, por la forma en que se actúa y desenvuelve”. SAINZ DE 

BUJANDA, Fernando. Hacieda y derecho: introducción al derecho financiero de nostro tiempo. Madrid: 

Instituto de Estudios Políticos, 1975. p. 25. Ainda: “é possível dar novo enfoque ao direito financeiro, qual 

seja: o de, mediante justa distribuição dos recursos, atender a princípios de garantia dos indivíduos”; 

lembrando dos princípios e objetivos constitucionais fundamentais, questiona: “de que valeria a atividade 

financeira, senão para dar eficácia a tais princípios? (...) O objetivo, pois, do direito financeiro é dar 

efetividade aos direitos constitucionais”. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de direito financeiro. 3. 

ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2010. p. 296-297. 

878 “Pelo relevo da função, a Constituição Financeira já não pode reconhecer nessas etapas (receita-orçamento-

despesa) um mero caráter ‘instrumental’. Estas envolvem direitos e deveres fundamentais, entre quem 

suporta o ônus e os beneficiários, segundo os valores e princípios proclamados pela Constituição, afora 

servir ao próprio equilíbrio da economia na sua integralidade, logo, como um fim a ser perseguido, de modo 

contínuo”. TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional financeiro: teoria da Constituição 

Financeira. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 61; SCAFF, Fernando Facury. O jardim e 

a praça ou a dignidade da pessoa humana e o direito tributário e financeiro. In: TORRES, Heleno Taveira 

(Coord.). Direito e poder nas instituições e nos valores do público e do privado contemporâneos – Estudos 

em homenagem a Nelson Saldanha. Barueri: Manole, 2005; OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de 

direito financeiro. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2010; CONTI, José Maurício. Direito financeiro na 

Constituição de 1988. 1ª. ed. São Paulo/SP: Oliveira Mendes, 1998; HORVATH, Estevão. O orçamento 

no século XXI: tendências e expectativas. Tese (Concurso para provimento de cargo de Professor Titular). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014; MASSONETTO, Luis Fernando. O 

direito financeiro no capitalismo contemporâneo: a emergência de um novo padrão normativo. Tese 

(Doutorado). Universidade de São Paulo, 2006; OCTAVIANI, Alessandro. A bênção de Hamilton na 

semiperiferia: ordem econômico-social e os juros da dívida pública. In: CONTI, José Maurício; SCAFF, 

Fernando Facury (Org.). Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: RT, 2011.  

879  SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república e direitos 

fundamentais. Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito Financeiro). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 34. 

880 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003; 

TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.; 

RUBINSTEIN, Flávio. Promoção da equalização fiscal no federalismo brasileiro: o papel dos fundos de 
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análise das regras de endividamento, há estudos paradigmáticos que apontam o 

engessamento do Estado brasileiro em prol das camadas mais abastadas – e, portanto, 

atuando em favor da concentração de renda881, ainda que (ou precisamente por causa de) a 

Constituição de 1988 tenha sido incisiva na busca por um avançado Estado de Bem-Estar 

Social; assim, o gasto sociais foram constrangidos, os gastos com juros aumentaram 

“brutalmente”, impondo um ajuste fiscal severo enquanto as despesas financeiras com 

amortização de dívida tiveram crescimento “vultoso”, de forma que “no embate entre a 

política social e a política econômica, o governo privilegiou a segunda em detrimento da 

primeira”882. 

Então, com Borges, quer-se registrar que a atividade financeira não atua apenas 

instrumentalmente, mas também tem (e deve ter) efeitos próprios, a ser dirigidos aos 

                                                 

participação. In: CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando Facury; BRAGA, Carlos Eduardo Faraco 

(Orgs.). Federalismo fiscal: questões contemporâneas. Florianópolis: Conceito, 2010; OLIVEIRA, Regis 

Fernandes de. Federalismo fiscal e pacto federativo. Revista Tributária e de Finanças Públicas, v. 61, 2005; 

CONTI, José Maurício. O Estado e o imposto: federalismo financeiro e fiscal. In: CATARINO, João 

Ricardo; GUIMARÃES, Vasco Branco (Coord.). Lições de fiscalidade. Coimbra: Almedina, 2012; 

SCAFF, Fernando Facury. Aspectos financeiros do sistema de organização territorial do Brasil. Revista 

Dialética de Direito Tributário, n. 112, jan 2005. 

881 SCAFF, Fernando Facury. Crédito público e sustentabilidade financeira. Op. cit.; BERCOVICI, Gilberto; 

MASSONETTO, Luís Fernando. A constituição dirigente invertida. Op. cit; OCTAVIANI, Alessandro. A 

bênção de Hamilton na semiperiferia. Op. cit. 

882 VAZQUEZ, Daniel Arias; HÖFLING, Daniel de Mattos; CAJUEIRO, Juliana Pinto de Moura; 

MONFREDINI, Maria Isabel. Política econômica e política social no Brasil nos anos 1990: possibilidades, 

limites e condicionantes. Revista Economia e Sociedade, v. 13, n. 02, jul-dez 2004. p. 157-160 e 164. Ainda: 

“Esse comprometimento com a despesa financeira da União faz com que o Gasto Social Federal fique 

estagnado em relação à Despesa Total. Essa relação Gasto Social Federal / Despesa Federal Total atinge 

valor percentual máximo em 1996 (31%). A partir de 1997, até o ano de 2000, essa relação cai 

sistematicamente, ao mesmo tempo em que crescem os encargos financeiros da União e aumenta o ajuste 

fiscal. Em 2001, houve uma recuperação do gasto social, atingindo 28% da despesa total federal” (p. 160). 
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objetivos constitucionais. Especialmente, tem e deve ter função redistribuidora883. Pela via 

financeira, “o Estado provoca modificações deliberadas nas estruturas sociais”884. 

Daí que, retornando a Heleno Torres, “compete à Constituição Financeira, portanto, 

a tarefa de disponibilizar os meios necessários ao planejamento econômico, na realização 

permanente dos fins constitucionais do Estado”885-886.  

Mas não apenas. Ao Direito Financeiro, repita-se, não cabe tão somente o papel de 

intermediário (meio, instrumento) na consecução de objetivos diversos, embora este também 

seja um papel relevante.  

                                                 

883  “A atividade financeira consistente, em síntese, na criação, obtenção, gestão e dispêndio do dinheiro 

público para a execução de serviços afetos ao Estado, é considerada por alguns como o exercício de uma 

função meramente instrumental, ou natureza adjetiva (atividade-meio), distinta das atividades substantivas 

do Estado, que visam diretamente a satisfação de certas necessidades sociais, tais como educação, saúde, 

construção de obras públicas, estradas, etc. (atividades-fins) (...) A maioria dos autores, entretanto, ao lado 

da função meramente fiscal da atividade financeira, estuda os efeitos da intervenção governamental na 

sociedade através das finanças públicas. É o que se denomina extrafiscalidade. Esta função extrafiscal da 

atividade financeira distingue-se da simples fiscalidade porque não se limita a retirar do patrimônio dos 

particulares recursos pecuniários para a satisfação de necessidades públicas: é função tipicamente 

intervencionista e redistribuidora”. BORGES, José Souto Maior. Introdução ao direito financeiro. 2. ed. 

São Paulo: Max Limonad, 1998. p. 39-40. 

884  “A doutrina da extrafiscalidade – ao contrário da concepção da finança ‘neutra’ – não considera a atividade 

financeira um simples instrumento ou meio de obtenção de receita, utilizável para o custeio da despesa 

pública. Através dela, o Estado provoca modificações deliberadas nas estruturas sociais. É, portanto, um 

fator importantíssimo na dinâmica socioestrutural. (...) A utilização das finanças públicas para a consecução 

de fins sociopolíticos decorre da constatação das reações recíprocas entre os fenômenos econômicos e 

financeiros”. Ibidem, p. 47-48.  

885 TORRES, Heleno Taveira. Teoria da Constituição Financeira. Tese (Concurso para provimento de cargo de 

Professor Titular). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014. p. 219. E ainda: 

“ao Direito Financeiro interessa organizar o procedimento e a constituição dos atos jurídicos das despesas, 

como contratos ou atos administrativos de caráter financeiro (assim definidos pela finalidade e objeto do 

ato administrativo), a culminar no orçamento público e seus controles internos e externos. Portanto, a 

atividade financeira e a intervenção econômica são funções que se complementam na integração entre 

Constituição Financeira e Constituição Econômica, ao mesmo tempo que ambas dependem da decisão 

política” – p. 223-224. Daí que o Prof. Heleno Torres afirma que, em se tratando de planejamento, “tem-se 

a mais importante das conexões entre a Constituição Financeira e a Constituição Econômica, pela 

concomitância dos efeitos do art. 174, que impõe como obrigatório o planejamento para o Estado. O 

planejamento orçamentário é o mínimo de eficácia que do art. 174, que não se pode limitar ou bastar por 

este, de duração restrita no tempo, mas que permite sua conexão com a regulação da ordem econômica e 

com o dirigismo estatal” (p. 657). 

886 Referindo-se especificamente ao planejamento econômico, afirma Grau: “A consideração das experiências 

no Brasil praticadas, em matéria de planejamento, e a análise do direito positivo nacional encaminharam a 

conclusão da existência, aqui, de um ordenamento jurídico do planejamento econômico, no qual desponta 

como notável a linha de vinculação estabelecida entre plano e orçamento”. GRAU, Eros Roberto. 

Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978. p. 252. 
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Ao Direito Financeiro cabe, em si mesmo, promover os objetivos constitucionais. E 

as ideias supra ajudam nesta compreensão. Cumpre ao jurista “também não perder de vista 

o aspecto funcional ou técnico que apresenta tôda e qualquer instituição jurídica na vida 

social; do jurista também se exige a capacidade de escolher e de aprimorar as instituições 

existentes, ou de criar outras novas, em função de objetivos que lhe são propostos pelas 

necessidades da vida quotidiana”887. 

É que, observado o caráter por vezes concentrador da tributação, vê-se que o Direito 

Financeiro não apenas organiza e normatiza a atividade tributária, visando obter arrecadação 

capaz de financiar a atividade estatal; a tributação, em si própria, já é atividade estatal e sua 

modelagem importa em promover ou não objetivos. O federalismo fiscal, igualmente, não é 

apenas meio de dotar os entes subnacionais de autonomia; as escolhas inerentes ao seu 

regime já trazem conteúdo concreto de promoção ou não de objetivos do Estado brasileiro. 

Quanto às regras da dívida pública, idem; ainda que sejam também parte integrante do 

quadro fiscal, regulando a obtenção de crédito, trazem em si próprias determinações 

materiais que apontam num sentido ou noutro. 

Assim, ousamos afirmar que é reducionista a concepção do Direito Financeiro que 

pensa tal setor como atuante apenas como meio, olvidando que é também um fim em si 

próprio – os instrumentos fiscais acima trazidos têm vida e efeitos próprios. Sua formatação 

traz manifestas escolhas políticas. 

O que se quer combater, então, é a compreensão do Direito Financeiro como um 

regulador da obtenção e fluxo de dinheiro público. Entende-se que é também isto. Mas que 

o conteúdo concentrador ou desconcentrador de cada um dos instrumentos vistos no capítulo 

antecedente deixa claro que as regras de Direito Financeiro são, em si próprias, relevantes 

aos objetivos constitucionais. 

Pensar o Direito Financeiro desta forma tem algumas consequências. 

A primeira delas é de refutar a tão repetida, mas tão pouco estudada, ideia de que 

redistribuição se faz pelo gasto. Ao estabelecer que as regras da receita são inadequadas ou 

                                                 

887 COMPARATO, Fábio Konder. O indispensável direito econômico. Revista dos Tribunais 353/14, mar 

1965. 
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irrelevantes à busca de um dos objetivos mais caros ao texto constitucional, está implícita a 

noção de que a tributação (atividade financeira) é politicamente inócua, não participa da 

atividade estatal, mas apenas serve de meio para a obtenção de recursos, estes sim relevantes. 

Esta ideia foi refutada acima, no primeiro capítulo – e reitera-se, com Murphy e 

Nagel, que os impostos são instrumento “pelo qual o sistema político põe em prática uma 

determinada concepção de justiça econômica ou distributiva”888, não se registringindo, 

então, apenas à arrecadação de valores que possibilitem o dispêndio estatal. 

Cumpre ainda registrar, ainda, que se há algo que as avaliações supra (dos 

instrumentos financeiros perante a ideia de redução de desigualdades) puderam demonstrar, 

é que a tributação não é insípida. Sua construção tem efeitos distributivos claros, que não 

podem ou devem ser ignorados, ainda que se entenda (por razões que devem ficar muito 

melhor expostas) que a redução de desigualdades seja melhor promovida pelo gasto público. 

Até mesmo porque, se tomado primordialmente o critério de eficiência, ter-se-ia 

(como eventualmente temos), antes de um gasto público redistributivo, uma tributação 

altamente regressiva, representando dois momentos da atividade financeira estatal em 

sentidos diametralmente opostos e até mesmo antagônicos. 

Então, reconhecer o conteúdo material do Direito Financeiro significa observar e 

respeitar os efeitos de suas normas não apenas enquanto meio de dotar o Estado de 

capacidade de atuar; mas como fim – a própria atuação estatal, na persecução de seus 

objetivos. 

Daí cabe prosseguir. 

 

                                                 

888  MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Tradução de Marcelo 

Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 3. 
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 Função do Direito Financeiro e os privilégios ao serviço da dívida. Captura por 

concepção ideológica. Ausência de suporte constitucional. 

Se o Direito Financeiro deve ser compreendido em sua faceta material, deve-se 

perguntar em que sentido sua atuação ocorre e se este sentido está conforme a compreensão 

constitucional de como deve ser. 

É que, observando-o de maneira ampla, é possível concluir que esta atuação material, 

não apenas instrumental, já vem sendo promovida, embora na busca de objetivos discutíveis. 

Nesse sentido, são esclarecedores os textos de Bercovici e Massonetto889 e de 

Massonetto890 quando sustentam a perversão do Direito Financiero porque funciona como 

“blindagem” ao capital financeiro, ainda que em detrimento de políticas sociais. Há uma 

deturpação porque o Direito Financeiro deve estar “voltado à organização do financiamento 

público da economia capitalista e à promoção de políticas de bem-estar social”891. 

O que traz consequências relevantes à consideração jurídica do papel do Direito 

Financeiro. Novamente com Bercovici e Massonetto, tem-se que “a ordem econômica 

intervencionista e dirigente da Constituição de 1988 é isolada de seus instrumentos 

financeiros, cuja efetividade é medida em si mesma, sem qualquer relação com os objetivos 

da política econômica estatal ou da ordem econômica constitucional (...) o direito financeiro, 

antes voltado à organização do financiamento público da economia capitalista e à promoção 

de políticas de bem-estar social, teve seu conteúdo profundamente modificado. Mais 

especificamente, o direito financeiro, antes voltado à ordenação da expansão material do 

sistema mundial a partir do paradigma keynesiano, deu lugar a um complexo normativo 

                                                 

889 BERCOVICI, Gilberto; e MASSONETTO, Luís Fernando. A constituição dirigente invertida: a blindagem 

da constituição financeira e a agonia da constituição econômica. Boletim de Ciências Econômicas XLIX. 

Coimbra: Universidade de Coimbra, 2006. 

890 MASSONETTO, Luis Fernando. Os impactos da expansão financeira do capitalismo mundial – a 

constituição de um novo paradigma. In: HORVATH, Estevão; CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando 

Facury (Org.). Direito Financeiro, Econômico e Tributário: homenagem a Regis Fernandes de Oliveira. 

São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 529 e ss. 

891 A constituição dirigente invertida: a blindagem da constituição financeira e a agonia da constituição 

econômica. Boletim de Ciências Econômicas XLIX. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2006, p. 22. 

Apontam que as disposições constitucionais-financeiras vinculam “toda a política do Estado brasileiro à 

tutela estatal da renda financeira do capital, à garantia da acumulação da riqueza privada”, inclusive 

objetando-lhe o controle democrático (p. 19). 
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voltado à organização da expansão financeira do processo sistêmico de acumulação”892. Ao 

blindar o tema do serviço da dívida, a Constituição Federal protege uma determinada 

concepção econômica, salvaguardando os interesses dos credores em detrimento de gastos 

públicos de natureza social. O mesmo se dá, como lembra Fernando Facury Scaff, com a 

DRU, que tredestina recursos vinculados às Contribuições Sociais igualmente para 

pagamento de dívida893. 

Para Massonetto, os eventos da segunda metade do século XX conduziram a 

mudanças nesta disciplina, “com a progressiva subsunção da norma as fatos financeiros, 

voltando-se precipuamente à tutela estatal da renda financeira do capital, por meio das 

garantias de liquidez e de valorização da riqueza privada”, então “subordinando-se aos 

centros decisórios responsáveis pela fixação dos parâmetros de rentabilidade e risco doo 

capital financeiro internacional” – deixando de servir aos objetivos constitucionais e 

passando a ser instrumento de preservação e acumulação na forma do credo liberal 

prevalecente894. Massonetto traz a necessidade de buscar a superação destas tendências de 

limitação e submissão do Direito Financeiro aos interesses do capital financeiro, à segurança 

dos investimentos privados e à garantia da renda financeira do capital investido895, voltando-

se “ao compromisso do Estado na concretização de políticas de desenvolvimento e na 

efetivação de políticas de emancipação social”896. 

                                                 

892 Idem, Ibidem, p. 17 e 22. 

893 SCAFF, Fernando Facury. Direitos Humanos e a Desvinculação das Receitas da União – DRU. In: 

FISCHER, Octavio Campos (Coord.). Tributos e Direitos Fundamentais. São Paulo: Dialética, 2004. 

894 MASSONETTO, Luis Fernando. Os impactos da expansão financeira do capitalismo mundial – a 

constituição de um novo paradigma. In: HORVATH, Estevão; CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando 

Facury (Org.). Direito Financeiro, Econômico e Tributário: homenagem a Regis Fernandes de Oliveira. 

São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 551 e 544. 

895  P. 116-117. Ainda: “A limitação da programação das despesas públicas aos ciclos orçamentários de curto 

prazo revela um outro aspecto do novo padrão normativo. Atentando ao equilíbrio ou ao cumprimento de 

metas formais de resultado primário, o novo padrão destaca o isolamento do Direito Financeiro em relação 

às metas gerais da ordem econômica. As diretrizes do Direito Financeiro passam a espelhar unicamente as 

metas da política monetária. Nesta perspectiva, é importante destacar outro aspecto determinante do novo 

padrão normativo, expresso na tensão entre os objetivos da nova ordem financeira e os objetivos 

consagrados à ordem econômica pelo constitucionalismo do século XX, consentâneo com o aumento da 

participação do Estado no domínio econômico e na estipulação dos objetivos concretos a serem atingidos 

pelo Estado”. Idem. O direito financeiro no capitalismo contemporâneo: a emergência de um novo padrão 

normativo. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, 2006. p. 106. 

896  Ibidem, p. 122. 
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Parece-nos, portanto, que o sistema da dívida pode ser compreendido como uma das 

“casas de máquinas”, referidas por Gargarella, onde se reserva a distribuição do poder aos 

poucos membros da elite política e econômica, não se abrindo para a consecução da vasta, 

porém retórica, declaração de direitos e garantias – e fechando-se mesmo à deliberação 

democrática897. Os objetivos financeiros e sociais se antagonizam na disputa orçamentária e 

o sistema reserva a um deles privilégios alocativos. 

O diagnóstico de instrumentos, levado a efeito no segundo capítulo, parece 

corroborar a visão de Massonetto. Especialmente no sistema da dívida, quando privilegia 

sobremaneira o pagamento do serviço da dívida, impede seu contingenciamento e põe em 

posição central a meta de superávit898, o sistema financeiro está materialmente 

comprometido com uma concepção ideológica de finanças públicas899 – de que devem 

                                                 

897 “En resumen, estas «Constituciones con dos almas» muestran declaraciones de derechos crecientemente 

amplias y generosas («estilo siglo XXI»), a la vez que uma organización del poder tan cerrada y verticalista 

como lo fuera en sus comienzos («estilo siglo XIX»). La buena noticia es que, poco a poco, esas 

declaraciones de derechos robustas comienzan a cobrar vida, aquí y allá, despertando de um sueño de 

décadas, y gracias a una muy lenta activación promovida por el Poder Judicial. La mala noticia es que 

tenemos que abandonar toda esperanza mayor de cambios, y toda ambiciosa ilusión en materia de derechos, 

mientras el poder de turno se obstine (más allá de sus discursos populares) en mantener cerrada la puerta 

de la «sala de máquinas» de la Constitución, es decir, la parte de la Constitución en donde se organiza el 

poder. Para decirlo de modo más gráfico: la «classe trabajadora» (y los grupos desaventajados, en general) 

encontraron lugar en los textos constitucionales, desde comienzos del siglo XX, pero sólo en la sección de 

los derechos. La sección constitucional que organiza las «palancas del poder» sigue estando reservada a 

unos pocos: la «sala de máquinas» de la Constitución sigue bajo estricta vigilancia (lo cual se advierte en 

los modos en que los textos constitucionales siguen favoreciendo la autoridad concentrada en el Ejecutivo; 

en los limitadísimos controles populares sobre el poder; en los obstáculos que se establecen para que la 

ciudadanía influya sobre el proceso decisorio; en la falta de aliento efectivo a la participación cívica; etc.). 

Tal vez, muchos pensaron que las distintas partes de la Constitución eran autónomas, que bastaba con 

contar, al menos, con una sección de la Constitución más atractiva: al menos se podría ir avanzando por 

partes, a través de la afirmación de crecientes derechos. La realidade ha venido a demostrar lo contrario: 

los cambios estructurales que nuestras Constituciones prometen, en materia de derechos, se tornan 

imposibles si es que no están apoyados por una organización del poder también democratizada. El poder 

concentrado, lamentablemente, siempre termina obstaculizando la expansión de un poder ciudadano capaz 

de amenazar o poner en riesgo su autoridad suprema”. GARGARELLA, Roberto. El nuevo 

constitucionalismo latino-americano. Estudios Sociales, Revista universitaria semestral, ano 2XXV, n. 48, 

jan-jun 2015. p. 171-172. Esta ideia é melhor desenvolvida em: GARGARELLA, Roberto; COURTIS, 

Christian. El nuevo constitucionalismo latino-americano: promesas e interrogantes. CEPAL - Série 

Políticas Sociales, n. 153. 2009; GARGARELLA, Roberto. La “sala de máquinas” de las constituciones 

latinoamericanas. Nueva Sociedad, n. 257, jul-ago 2015. 

898  Para Assis, trata-se de “uma imposição cada vez mais recorrente ante a sanha de manutenção do equilíbrio 

fiscal”. ASSIS, Luiz Gustavo Bambini de. Processo legislativo e orçamento público: função de controle 

do Parlamento. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 217. 

899  “Desse modo, é inegável que, para o legislador constituinte, o orçamento não era um fim em si mesmo, 

mas um instrumento democrático dirigido tanto ao controle das atividades financeiras do Estado como à 

objetivação do planejamento direcionado à efetivação dos direitos previstos na Constituição (...) o 

isolamento da Constituição Orçamentária acabou por viabilizar projeto distinto do projeto constitucional, 
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atenção primordial aos credores da dívida, ainda que isso, conforme Clève900, ocorra em 

detrimento do desenvolvimento de políticas sociais mais inclusivas. 

Embora fruto do desenvolvimento político dos últimos trinta anos, este 

direcionamento merece ser revisitado. 

Ora, “o direito financeiro insere-se nesse programa constitucional de superação do 

subdesenvolvimento”, de forma que “as despesas de capital e as correntes só guardarão 

legitimidade constitucional se estiverem adequadas a tal desiderato”901. Os instrumentos 

financeiros devem “dar amparo à implementação dos direitos econômicos e sociais”, como 

                                                 

com destaque à subordinação do orçamento fiscal ao orçamento monetário e à dogmatização do princípio 

do equilíbrio orçamentário, erigido à condição de meta primordial dos orçamentos públicos (...) tornou-se 

instrumento ‘técnico’ dirigido à sanção da riqueza privada, por meio da subordinação da política fiscal à 

política monetária (...) Para os próximos 20 anos, o aperfeiçoamento da Constituição Orçamentária tem de 

passar necessariamente pela articulação entre democracia participativa e planejamento, reaproximando as 

disposições sobre o orçamento dos demais direitos e garantias assegurados pela Constituição”. 

MASSONETTO, Luís Fernando. O orçamento público. In: TAVARES, André Ramos (Org.). 1988-2008: 

20 anos da constituição cidadã. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008. p. 172-173. 

900  “Este é o momento de um Estado que antes voltava-se para a consecução ou prossecução de políticas 

públicas, políticas publicadas preocupadas com a efetividade dos direitos sociais, e que agora se 

compromete exclusivamente com os interesses do mercado: o Estado cativo do mercado internacional. 

Porque o Estado deve manter seu equilíbrio fiscal, ainda que à custa do dinheiro externo, e gasta seus 

recursos orçamentários no pagamento de títulos que remuneram o investidor internacional, não há recursos 

para os direitos sociais”. CLÈVE, Clèmerson Merlin. Controle de constitucionalidade e democracia. In: 

MAUÉS, Antonio G. Moreira (Org.). Constituição e democracia. São Paulo: Max Limonad, 2001. p. 59. 

901 OCTAVIANI, Alessandro. A bênção de Hamilton na semiperiferia: ordem econômico-

social e os juros da dívida pública. In: CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando Facury 

(Org.). Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: RT, 2011. p. 1188. 
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adverte Fernando Facury Scaff902. Ou, com Gallo, é a justiça social “que deveria animar a 

política fiscal”903. 

Se assim é – e nisso cremos –, parece existir antinomia entre o papel constitucional 

do Direito Financeiro, de agir materialmente em consonância com os objetivos sociais-

econômicos; e o papel que vem efetivamente sendo praticado, de proteção dos credores em 

detrimento daqueles mesmos objetivos sociais-econômicos. 

Conflito, contudo, que deve ser temperado. A só compreensão do papel geral do 

Direito Financeiro, em confronto com o direcionamento mencionado, não é suficiente para 

tornar fulminar as regras constitucionais-financeiras que aponta no sentido ora criticado – 

mesmo porque parte delas consta do texto originário da Constituição.  

 

 Função do Direito Financeiro e o valor da meta de superávit 

Mas esta compreensão é capaz, contudo, de direcionar a interpretação em alguns 

itens. Especialmente, quanto ao valor jurídico da meta fiscal. 

É dizer: como visto, a LRF determina anualmente a fixação de uma meta, a ser 

anexada à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta meta condiciona a atuação fiscal do 

Governo, sendo alçada ao cerne dos debates; alguns consideram, a nosso ver 

equivocadamente, que a integridade das normas orçamentárias depende do atingimento 

dessa meta904. O maior partido de oposição à época chegou a defender, em 2014, que o 

                                                 

902 Prossegue o Autor, após análise das disposições legais e constitucionais relacionadas ao crédito público: “A 

Constituição Financeira brasileira vem sendo usada para reduzir o ritmo da ampliação dos direitos 

econômicos e sociais em favor do pagamento de juros para os rentistas (...) É necessário que o homem volte 

a ser o centro das preocupações financeiras, e não o pagamento da remuneração do capital. Isso deve ser 

espelhado na sistemática orçamentária, acarretando a construção de um orçamento que coloque como 

preocupação central a redução das desigualdades regionais e sociais, ao invés da remuneração do capital 

financeiro, o qual deve ser pago, mas não deve ser o centro da sistemática orçamentária e das preocupações 

financeiras da intervenção do Estado na economia. O ritmo da redução das desigualdades socioeconômicas 

seria ampliado e, ao invés de sermos um país financeiramente mais seguro por sermos bons pagadores de 

juros, nos tornaríamos um país financeiramente seguro por termos uma população com menor desigualdade 

socioeconômica. Isso certamente garantiria menor taxa de juros no futuro, em face da estabilidade que 

teríamos alcançado”. SCAFF, Fernando Facury. Crédito público e sustentabilidade financeira. Revista 

Fórum de Direito Financeiro e Econômico, v. 5, 2014. 

903  GALLO, Franco. Justiça social e justiça fiscal. In: FERRAZ, Roberto Catalano Botelho (Coord.). 

Princípios e limites da tributação 2. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 133. 

904  “A fixação de metas de resultados entre receitas e despesas representa a concretização do planejamento 

orçamentário. Trata-se da aproximação entre a programação e a execução, que sempre restou desassociada 
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“descumprimento” da meta configuraria crime de responsabilidade, abrindo as portas ao 

impeachment da então Presidenta905. O Governo Federal de então, para se ver protegido 

desta alegação, optou por alterar a meta fiscal, já nos estertores do ano de 2014906. 

Pois bem. No momento, cabe indicar que a perspectiva ora adotada indica claramente 

a inadmissibilidade da compreensão acima referida. A uma, porque metas são, por definição, 

algo que se almeja alcançar, descabendo sancionar o não atingimento; a duas, porque a meta 

fiscal é medida indicativa, inexistindo regra que estabeleça (o que seria um contrassenso) 

obrigatoriedade de atingimento; a três, porque o próprio sistema da LRF estipula que, anexo 

à LDO, deve haver “avaliação do cumprimento das metas”, o que se interpreta como 

indicativo de que a meta funciona como indicativo, valor-referência, não como 

obrigatoriedade de consecução907. 

Para fins hermenêuticos, havendo espaço semântico para tanto, as noções acima, 

quanto à antinomia entre o papel constitucional do Direito Financeiro e seu uso como 

guardião do serviço da dívida, indicam no mais que à meta fiscal não pode ser atribuído 

valor jurídico tal que indique severa penalização do “descumprimento” (as aspas se referem 

à ideia de que metas não se cumprem ou descumprem, mas se são ou não perseguidas, de 

acordo com todas as contingências existentes). 

Nesse sentido, cabe criticar não apenas as posições açodadas, que indicavam um 

“crime de responsabilidade” (não autorizado, certamente, pelo art. 10, IV, da Lei nº 

1.079/1950), como também a alteração da meta no final do ano-exercício, a um só tempo 

desnecessária, pelas razões ora arguidas (o não atingimento da meta é lamentável mas não 

                                                 

da realidade em tempos anteriores à LRF. A efetividade das peças orçamentárias depende do cumprimento 

das metas estabelecidas pela Administração Pública. Do contrário, as leis orçamentárias não passariam de 

‘peças fictícias’, como já mencionado”. ABRAHAM, Marcus. Curso de direito financeiro brasileiro. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 345. 

905 Ver: <http://www.psdb.org.br/acompanhe/dilma-gastou-demais-nao-cumpriu-meta-fiscal-e-agora-quer-

mudar-legislacao/>. Acesso em: 14 mar. 2018. Ainda: 

<http://g1.globo.com/economia/noticia/2014.dez.entenda-o-projeto-de-lei-que-derruba-meta-fiscal.html>. 

Acesso em: 14 mar. 2018. 

906 Assim: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/12.abr.oposicao-pressiona-mas-congresso-

aprova-alteracao-da-meta-fiscal-de-2014>. Acesso em: 14 mar. 2018. 

907 PINTO, Victor Carvalho. Qual é o valor jurídico das metas fiscais? O caso da LDO 2014. Disponível em: 

<http://www.brasil-economia-governo.org.br/2015.fev.02/qual-e-o-valor-juridico-das-metas-fiscais-o-

caso-da-ldo-2014/>. Acesso em: 14 mar. 2018. 

http://www.psdb.org.br/acompanhe/dilma-gastou-demais-nao-cumpriu-meta-fiscal-e-agora-quer-mudar-legislacao/
http://www.psdb.org.br/acompanhe/dilma-gastou-demais-nao-cumpriu-meta-fiscal-e-agora-quer-mudar-legislacao/
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014.dez.entenda-o-projeto-de-lei-que-derruba-meta-fiscal.html
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/12.abr.oposicao-pressiona-mas-congresso-aprova-alteracao-da-meta-fiscal-de-2014
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/12.abr.oposicao-pressiona-mas-congresso-aprova-alteracao-da-meta-fiscal-de-2014
http://www.brasil-economia-governo.org.br/2015.fev.02/qual-e-o-valor-juridico-das-metas-fiscais-o-caso-da-ldo-2014/
http://www.brasil-economia-governo.org.br/2015.fev.02/qual-e-o-valor-juridico-das-metas-fiscais-o-caso-da-ldo-2014/
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juridicamente sancionável) e deveras fiscalmente irresponsável, não porque atinge a 

formação de um necessário superávit, mas porque macula as noções de transparência, 

publicidade e controle social – afinal, de nada vale um indicativo fiscal se o governante 

puder alterá-lo quando sobrevier qualquer circunstância indesejada. Caberia manter a meta 

fiscal, deixando de atingi-la para, em seguida, dialogar com a sociedade a respeito dos 

motivos pelos quais não foi atingida. 

No mais, e ainda em tema relacionado, vale lembrar que nesse período tumultuado 

da gestão fiscal brasileira, o Governo apresentou, em 2015, meta de déficit primário, 

indicando que em 2016 as despesas seriam maiores que as receitas. Houve grita no sentido 

que a meta deveria necessariamente prever um superávit. Também esta concepção não se 

sustenta: é noção constitucional-financeira excessivamente protetiva aos credores, sem 

amparo na legislação. A possibilidade de incorrer em déficits primários – temporariamente, 

é bom dizer – deve ser resguardada, inclusive permitindo a continuidade dos serviços 

públicos e programas sociais. 

O tema foi apreciado em Nota Técnica Conjunta, das Consultorias do Congresso 

Nacional, diante da resistência de parlamentares de sequer considerar uma meta de valor 

negativo. A Nota conclui, corretamente em nosso ver, que “as metas fixadas para o exercício 

financeiro referem-se a ‘resultados nominal e primário’. Tais ‘resultados’ podem, portanto, 

representar superávit ou déficit, mas, em qualquer caso, as metas fiscais devem ser coerentes 

com a política fiscal. Assim, diante de situações excepcionais e justificadas, a LDO pode 

fixar metas de resultado negativas”908. 

                                                 

908 CONGRESSO NACIONAL. Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal. 

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. Nota Técnica Conjunta n. 

7, de 2015. Envio do PLOA 2016 ao Congresso Nacional com déficit primário – aspectos legais e 

regimentais. Brasília 2015. Ver também: “É importante deixar claro que não há nenhuma obrigatoriedade 

de as metas fiscais serem metas de superávit, absolutamente. O ente poderá ter como meta déficit desde 

que a trajetória apontada seja de redução desse déficit”. NÓBREGA, Marcos. Orçamento, eficiência e 

performance budget. In: CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando Facury (Org.). Orçamentos públicos e 

direito financeiro. São Paulo: RT, 2011. p. 716. Vale notar as ponderações de Cesar Augusto Seijas de 

Andrade, a respeito da possibilidade, dentro do sistema constitucional financeiro brasileiro, de elaboração 

de proposta orçamentária com resultado deficitário, com objetivos anticíclios. As excelentes colocações do 

autor conduzem a mais uma reflexão sobre a equidade intergeracional, que nem sempre demandará que as 

finanças públicas sejam anualmente superavitárias, podendo mesmo exigir o inverso – temporariamente, é 

claro. Ver: ANDRADE, Cesar Augusto Seijas de. Orçamento deficitário. In: CONTI, José Maurício; 

SCAFF, Fernando Facury (Org.). Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: RT, 2011. E, ainda, 

coloca Bercovici: “A Constituição não contempla o princípio do equilíbrio orçamentário. E não o contempla 
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Esta concepção afasta a ideia de “equilíbrio” anual909 (receitas maiores que 

despesas), invocando a ideia de sustentabilidade financeiro-orçamentária, “de modo a 

permitir que as metas sociais sejam buscadas durante períodos mais longos do que o mero 

exercício financeiro. Tal conceito afasta a lógica ‘curtoprazista’ que analisa os gastos 

públicos e a concretização das metas sociais sob a ótica do exercício financeiro anual. Isso 

obriga o gestor orçamentário a ‘zerar posições’ de gasto, mesmo que sua realização não seja 

necessária, despendendo recursos escassos e caindo no cículo vicioso do orçamento 

incremental”910. 

Considere-se, pois, que (i) o Direito Financeiro tem um papel material a exercer, (ii) 

tem sido utilizado como proteção aos credores da dívida pública, (iii) o que implica em 

antinomia parcial com seu papel constitucional, (iv) conduzindo a conclusões interpretativas, 

especialmente sobre o papel da meta fiscal no sistema financeiro brasileiro. 

 

 Direito Financeiro e Direito Tributário. 

Cabe encerrar este item considerando o papel do Direito Financeiro quando posto ao 

lado do Direito Tributário. 

                                                 

para não inviabilizar a promoção do desenvolvimento, objetivo da República fixado no seu Artigo 3o, II. 

A implementação de políticas públicas exige, às vezes, a contenção de despesas; outras vezes, gera deficit 

orçamentários. Não se pode restringir a atuação do Estado exclusivamente para a obtenção de um 

orçamento equilibrado, nos moldes liberais, inclusive em detrimento de investimentos na área social, que 

é o que faz a LRF” – BERCOVICI, Gilberto. Estado, planejamento e direito público no Brasil 

contemporâneo. In: CARDOSO JR., José Celso; SANTOS, Eugênio A. Vilela dos. (Orgs.). PPA 2012-

2015: experimentalismo institucional e resistência burocrática. Brasília: IPEA, 2015. p. 32. 

909  “O mito liberal do equilíbrio orçamentário é um exemplo de critério sempre recordado em termos 

econômicos, como instrumento de controle do orçamento público, mas que não colhe densidade no direito 

orçamentário contemporâneo. Quando o constituinte fez sua opção por excluir o equilíbrio orçamentário e, 

ao mesmo tempo, inaugurar um Estado Democrático de Direito, com garantias de intervencionismo para 

realização dos fins constitucionais do Estado, entre outros, preferiu uma espécie de prevalência de 

substância sobre a forma em matéria de controle das contas públicas, para o que ampliou seu âmbito 

material, inclusive quanto à ‘economicidade’ para alcançar aqueles fins do Estado, mas com qualidade de 

controle”. TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional financeiro: teoria da Constituição Financeira. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 383. 

910  SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república e direitos 

fundamentais. Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito Financeiro). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 425-426. 
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É que na tradição jurídico-doutrinária brasileira, o Direito Financeiro parece ter 

abdicado parcialmente de tratar do fenômeno tributário, cedendo monopólio da análise deste 

ao Direito Tributário. Este é um erro que precisa de reparação urgente. 

O Direito Tributário, recorde-se, está tradicionalmente voltado ao aspecto exacional 

do fenômeno911, frequentemente deixando de observar suas consequências sociais. Como 

parte da doutrina pontua, é um direito dos contribuintes, tratando de suas garantias em face 

do Estado, que já detém o poder – seria, portanto, a rigor, não um Direito dos Tributos, mas 

um Direito das Limitações ao Poder de Tributar912. O Direito Tributário, por sua construção 

                                                 

911  “O Direito Financeiro é compreensivo do conjunto das normas sobre todas as instituições financeiras (...) 

ao passo que o Direito Fiscal, sinônimo de Direito Tributário, aplica-se contemporaneamente e a despeito 

de qualquer contra-indicação etimológica, ao campo restrito das receitas de caráter compulsório. Regula 

precisamente as relações jurídicas entre o Fisco, como sujeito ativo, e o contribuinte, como sujeito passivo” 

BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. Atualizador Dejalma de Campos. 16. ed. 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 36-37; “O Direito Tributário cria e disciplina assim relações 

jurídicas entre o Estado na sua qualidade de fisco e as pessoas que juridicamente estão a êle sujeitas e se 

denominam contribuintes (...) é a disciplina da relação entre fisco e contribuinte, resultante da imposição, 

arrecadação e fiscalização dos impostos, taxas e contribuições”. NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Direito 

financeiro: curso de direito tributário. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Bushatsky, 1971. p. 31. Para Costa, as 

relações objeto do Direito Tributário são aquelas onde “o Estado assume o papel de Fisco e figura sempre 

no polo ativo, ora para exigir tributos, ora para exigir a realização de determinados comportamentos dos 

sujeitos passivos, ora, ainda, para aplicar-lhes sanções diante do descumprimento da lei tributária”. 

COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 5. ed., 

rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 36; “Direito Tributário é, por assim dizer, o direito que 

disciplina o processo de retirada compulsória, pelo Estado, da parcela de riquezas de seus súditos, mediante 

a observância dos princípios reveladores do Estado de Direito. É a disciplina jurídica que estuda as relações 

entre o fisco e o contribuinte”. HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 25. ed., rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Atlas, 2016. p. 323. 

912  “Dito isto, é possível conceituar o direito tributário como o ramo do Direito que se ocupa das relações entre 

o Fisco e as pessoas sujeitas a imposições tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de tributar e 

protegendo o cidadão contra os abusos desse poder (...) O direito tributário surgiu para delimitar o poder 

de tributar e evitar os abusos no exercício deste”. MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 

36. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2015. p. 51-52. Ainda: “o Direito Tributário disciplina 

a relação jurídica entre o cidadão e o Estado (Fazenda Pública), limitando o seu poder de tributar, para 

garantir o respeito aos direitos fundamentais do contribuinte”. ABRAHAM, Marcus. Curso de direito 

financeiro brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 33. Sacha Calmon Navarro Coelho, por 

exemplo, nega claramente a posição do Direito Tributário como regulador da parcela tributária da atividade 

financeira, restrindindo o objeto à relação exacional e destacando as limitações ao poder de tributar: “Qual 

é, então, o objeto do Direito Tributário? O de regular o relacionamento entre Estado e contribuinte, tendo 

em vista o pagamento e o recebimento do tributo. Certos autores dizem que o Direito Tributário regula uma 

parcela da atividade financeira do Estado, qual seja a de receber tributos. Esta é uma visão autoritária e 

estática. Em verdade, o Direito Tributário regula e restringe o poder do Estado de exigir tributos e regula 

os deveres e direitos dos contribuintes, isonomicamente. Seu objeto é a relação jurídica travada entre o 

Estado e o contribuinte”. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Introdução à teoria geral do Direito Tributário. 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, v. 38, 2000. p. 327. Em sentido 

semelhante, Ruy Barbosa Nogueira fala em “tutela dos direitos e obrigações face à soberania do Estado” 

(NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Panorama do Direito Tributário brasileiro e as elaborações germânicas. In: 

MARTINS, Ives Gandra da Silva; BRITO, Edvaldo [Orgs.]. Direito tributário: princípios e normas gerais 
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no país, tem estado destinado mais ao relacionamento entre contribuinte e fisco, estudando 

as exações e seus limites913-914. Mesmo nos EUA, Avi-Yonah afirma ser “inexcusável a 

abdicação da equidade em favor da eficiência pela maioria dos acadêmicos voltados à 

tributação, especialmente em algumas das escolas de direito de elite”915. 

Não são muito numerosos os estudos que se utilizam de perspectiva socialmente 

abrangente para avaliar juridicamente a tributação916. 

                                                 

[Coleção doutrinas essenciais, v.  1]. 2. ed. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 487); 

tratando de poder tributário, questiona se é limitado e responde que “está limitado pela ordem jurídica. É 

exatamente a essa sua regulamentação específica que chamamos de Direito Tributário, isto é, a tributação 

disciplinada por meio da norma jurídica” (NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Problemática do Direito Tributário 

no Brasil. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; BRITO, Edvaldo [Orgs.]. loc. cit, p. 496); daí que volta a 

colocar o Direito Tributário como limitação ao poder tributário, proteção contra o arbítrio do Estado na 

tributação; embora flerte com posição mais aberta (“disciplina todo o fenômeno da tributação”), conclui 

manifestação destacando a relação fisco-contribuinte: “O Direito Tributário é a disciplina jurídica da 

relação entre fisco e contribuinte, resultante da imposição, arrecadação e fiscalização”, podendo tal ideia 

ser observada a partir da contraposição com o Direito Financeiro, que afirma que “abrange tudo quanto na 

vida financeira do Estado seja susceptível de consideração jurídica. O Direito Financeiro é, pois, o 

ordenamento jurídico total das atividades financeiras do Estado, as quais compreendem a receita, a despesa, 

o crédito e o orçamento públicos”. (Ibidem, p. 510-511 e 513). 

913 “Como se viu, o Direito Tributário nasceu e cresceu em um ambiente constitucional de limitações negativas 

a uma atuação estatal que pudesse expor a perigo a segurança, a propriedade e a liberdade da classe 

economicamente ativa, empresários e trabalhadores em geral, na iniciativa pública ou privada. As 

limitações a que a doutrina tributarista tradicional volta seus olhos são apenas as negativas, que implicam 

abstenção legislativa. Com isso, evoluiu para a compreensão das relações, entre o antigo ’Estado’ e os 

contribuintes, como relações jurídicas, de crédito e débito, que só surgiriam quando ocorresse um fato 

gerador, subsumido a uma hipótese legal, editada em acordo com os limites de competência constitucional”. 

FOLLONI, André. Direitos fundamentais, dignidade e sustentabilidade no constitucionalismo 

contemporâneo: e o Direito Tributário com isso? In: ÁVILA, Humberto (Org.). Fundamentos do Direito 

Tributário. Madri: Marcial Pons, 2012. p. 28-29. 

914 Importante, nesse tema, a Análise Histórica do Direito Tributário, como a comandada por Paulo Caliendo. 

Em: CALIENDO, Paulo. Clássicos do Direito Tributáro. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 

2016. 

915 AVI-YONAH, Reuven S. Why tax the rich? Efficiency, equity, and progressive taxation. The Yale Law 

Journal, v. 111, n. 06, fev 2002. p. 1415. 

916  Luciano Amaro está dentre os que resistem a considerar o Direito Tributário apenas como relação Estado-

credor e particular-devedor, por entender-lhe limitadora. AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 

13. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 01-04. Embora, com Falsitta, deva-se observar que a consideração 

do tributo como elemento de solidariedade seja distiguível na evolução histórica: “O imposto torna-se 

‘contribuição’, obrigação de concurso à despesa comum ou, para dizê-lo diversamente, obrigação de 

repartição com outros sujeitos das despesas comuns e/ou públicas que não se pode ou não se quer repartir 

com mecanismos comutativos ou paracomutativos. O imposto fundado no poder absoluto do soberano era 

uma relação bilateral, e o problema fundamental dos súditos-contribuintes consistia na contenção e na 

limitação do poder absoluto do órgão de imposição. (...) Nos novos ordenamentos democráticos, o imposto 

é (ou deveria ser) estruturado como relação ‘complexa’, na qual o conflito não se desenrola mais 

exclusivamente na contraposição entre sujeito passivo e órgão de imposição, mas se expande a outros 

flancos, com reflexos que envolvem, de forma praticamente ilimitada, toda a plateia dos sujeitos passivos 

da contribuição comum”. FALSITTA, Gaspare. Perfis da tutela constitucional da justiça tributária. In: 
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Nada obstante, impõe-se notar que a colocação do Direito Tributário como um 

antagonista da tributação tem um viés ideológico, liberal – que, mesmo se compartilhado 

pelo estudioso, deve ao menos ser identificado e reconhecido917. E mesmo os que 

compartilham dessa ideologia se beneficiariam de observar que o estudo jurídico da 

tributação enquanto fenômeno necessário e desejado da consecução dos objetivos sociais 

não (necessariamente) ofende a ideia de liberdade posta como protagonista918. 

Especialmente com o crescimento do Direito Financeiro, as linhas que o dividem do 

Direito Tributário têm se mostrado cada vez mais borradas. Mais recentemente têm surgido 

estudos para tratar da função social da tributação (incluindo, especificamente, seu desiderato 

redistributivo) e dos impactos, no sistema jurídico, desta função919. Também nos estudos 

                                                 

MARTINS, Ives Gandra da Silva; BRITO, Edvaldo (Orgs.). Direito tributário: princípios e normas gerais 

[Coleção doutrinas essenciais, v.  1. 2. ed. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 802. 

917  “Without adequate taxation, we can’t live in a civilized country. Middle-class americans are so sure that 

higher take-home pay is the key to their happiness that they’ve lost track of the need to pay taxes to fund 

society-wide undertakings and avoid an explosion of public debt”. SACHS, Jeffrey. The price of 

civilization. New York: Random House, 2012. p. 210. 

918 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves; OLIVEIRA, Ludmila Mara Monteiro de; MAGALHÃES, Tarcísio 

Diniz. Liberalismo, desigualdade e Direito Tributário. Revista Brasileira de Estudos Políticos, n. 110, jan-

jun 2015. 

919 Dentre vários, mencione-se: DERZI, Misabel Abreu Machado; BOTELHO, Cristiane Miranda; 

FIORINDO, Regivano. A distorção do sistema tributário nacional referente ao imposto de renda da pessoa 

física assalariada e do prestador de serviço. In: DERZI, Misabel Abreu Machado; MELO, João Paulo 

Fanucchi de Almeida (Coord.). Justiça Fiscal. Belo Horizonte: Del Rey, 2016; CALIENDO, Paulo. Direito 

tributário: três modos de pensar a tributação: elementos para uma teoria sistemática do direito tributário. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009; SCAFF, Fernando Facury. Como a sociedade financia 

o Estado para a implementação dos direitos humanos? In: MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson; 

BOLZAN DE MORAIS, José Luiz; STRECK, Lenio Luiz (org.). Estudos constitucionais. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2007; AVI-YONAH, Reuven S. Os três objetivos da tributação. Tradução de Luís Flávio Neto. 

Revista Direito Tributário Atual, n. 22, São Paulo: Dialética, 2008; CARDOSO, Alessandro Mendes. O 

dever fundamental de recolher tributos no estado democrático de direito. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2014; CHULVI, Cristina Pauner. El deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los 

gastos públicos. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001; SARLO, Oscar. 

Republicanismo, derechos humanos y deberes tributarios. Revista Mestrado em Direito, ano 12, n. 1, 

Osasco, jan-jul 2012; NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Livraria 

Almedina, 1998; SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio 

de Janeiro: Forense, 2005; TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça fiscal e princípio da 

capacidade contributiva. 1. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002; GALLO, Franco. Las razones del 

fisco: ética y justicia em los tributos. Tradução ao espanhol de José A. Rozas Valdés e Francisco Cañal. 

Nota preliminar de José A. Rozas Valdés. Madrid: Marcial Pons, 2007; DOMINGUES DE OLIVEIRA, 

José Marcos. Revisitando o conceito de tributo. In: ABRAHAM, Marcus; FUX. Luiz. (Org.). Tributação e 

Justiça Fiscal. Rio de Janeiro: Editora GZ, 2014; DOMINGUES DE OLIVEIRA, José Marcos. A receita 

da despesa. Democracia financeira e bem-estar. In: HORVATH, Estevão; CONTI, José Maurício; SCAFF, 

Fernando Facury (Org.). Direito Financeiro, Econômico e Tributário: homenagem a Regis Fernandes de 

Oliveira. São Paulo: Quartier Latin, 2014; LODI RIBEIRO, Ricardo. Piketty e a reforma tributária 

igualitária no Brasil. Revista de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento v. 03, n. 03. 2015. 
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sobre a progressividade tributária e sua aceitação/exigência, igualmente o tema tem sido 

abordado920. Autores tradicionalmente tributaristas têm se dedicado mais e mais a temas 

como a Guerra Fiscal, essencialmente financeiro-federalista. Essa evolução é notada por 

Folloni, quando sustenta que “Já não se pode separar totalmente Direito Tributário e Direito 

Financeiro. Eles formam uma unidade que não será bem compreendida pela soma da 

compreensão isolada de suas partes”921. Os Direitos Financeiro e Tributário devem ser 

considerados em conjunto, para o atingimento dos fins do Estado922. 

Essa mudança implica na saída dos estudos de uma conotação mais voltada ao 

patrimônio do contribuinte para uma conotação mais direcionada ao aspecto público-

financeiro da tributação923, buscando seus impactos não (ou não apenas) na relação fisco-

contribuinte, mas na relevância ao Estado amplamente considerado, e às relevantíssimas 

funções do tributo enquanto instrumento do Estado para alcance de seus valores centrais, 

laborando inclusive em termos de federalismo fiscal, típica relação Estado-Estado. 

Em outras palavras, percebe-se uma evolução no sentido de pensar os tributos 

enquanto parte da atividade financeira do Estado, e que por isso mesmo interessa a todos; e 

                                                 

920 Dentre vários outros: DERZI, Misabel Abreu Machado. Guerra fiscal, Bolsa Família e silêncio (Relações, 

efeitos e regressividade). Revista jurídica da Presidência. v. 16, n. 108. Brasília, fev-maio 2014; 

BARRETO, Aires F. Progressividade (conteúdo, sentido, limites de sua aplicação ao IPTU). In TÔRRES, 

Heleno Taveira (coord.). Tratado de Direito Constitucional Tributário: Estudos em homenagem a Paulo 

de Barros Carvalho. São Paulo: Saraiva, 2005; GRECO, Marco Aurélio. IPTU: progressividade, função 

social da propriedade. Revista de Direito Tributário. São Paulo, v. 14, n. 52, abr-jun 1990. 

921 FOLLONI, André. O papel da ciência do Direito Tributário no desenvolvimento nacional. Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=20dd77ae36c56353>. Acesso em: 16 mar. 2018. 

Observar ainda: “Dentre os temas que esse reducionismo epistemológico tem excluído da apreciação de 

boa parte da doutrina tributarista está o direcionamento estatal da economia por meio dos tributos. O Estado 

usa tributos para conduzir a economia – eficaz ou ineficazmente, de forma legítima ou não, com justiça ou 

sem justiça, desastradamente ou com sabedoria. É onde o direito tributário encontra e confunde-se com o 

direito econômico, a disciplina jurídica da intervenção do Estado na economia. Sobre essa relevantíssima 

atividade estatal, pouco se sabe na doutrina tributarista, o que é de todo lamentável. Cumpre trabalhar para 

suprir essa lacuna”. FOLLONI, André. Isonomia na tributação extrafiscal. Revista Direito GV, v. 10, n. 01, 

jan-jun. p. 204. 

922 FOLLONI, André. Direitos fundamentais, dignidade e sustentabilidade no constitucionalismo 

contemporâneo: e o Direito Tributário com isso? In: ÁVILA, Humberto (Org.). Fundamentos do Direito 

Tributário. Madri: Marcial Pons, 2012. p. 30. 

923 As considerações adiante já foram, em parte (e mais voltadas especificamente às isenções), tratadas em: 

SILVEIRA, Alexandre Coutinho da. Isenções tributárias: da conotação individual-tributária à público-

financeira em 50 anos. In: VIANA, Michel. Código Tributário Nacional: análises e reflexões para mais 50 

anos de vigência. São Paulo: Quartier Latin, 2016. 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=20dd77ae36c56353
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não mais tão somente como um fator a considerar na exigência individual do tributo e que 

por isso interessa apenas ao contribuinte, sujeito passivo da exação.  

Essa evolução pode se exprimir tanto na assunção de parte destes temas pelo Direito 

Financeiro (historicamente mais vocacionado à análise da tributação enquanto parte da 

atividade financeira do Estado) quanto na ampliação dos limites do Direito Tributário, para 

que abandone as fronteiras tão somente exacionais, para atingir outra amplitude do 

fenômeno tributário. 

Arriscando não apenas apresentar esta mudança, mas também valorá-la, pensamos 

que é possível sustentar que esta nova conotação é positiva. Com Fernando Facury Scaff, 

deve-se buscar equilíbrio entre o “jardim” (Direito Tributário) e a “praça” (Direito 

Financeiro)924, que não são campos de estudo excludentes, mas complementares e até mesmo 

interdependentes. Nas palavras de Gabriel Ivo, “um é condição para a existência do outro. 

Não há tributo sem uma finalidade, tecida politicamente e juridicizada pelo direito, a ser 

alcançada”925. 

Afinal, a tributação – e os estudos jurídicos dela – não é apenas um fardo, mas é 

condição essencial do Estado. É uma das fórmulas existentes para combater as desigualdades 

e atingir os objetivos fundamentais da Constituição. Assim926: 

Chegamos à conclusão de que o direito tributário é chave no combate ao grave 

mal da desigualdade crescente e, ao contrário do que se poderia pensar, uma 

tributação robusta não só é compatível com uma posição liberal e com uma 

                                                 

924 SCAFF, Fernando Facury. O jardim e a praça ou a dignidade da pessoa humana e o direito tributário e 

financeiro. In: TORRES, Heleno Taveira (Coord.). Direito e poder nas instituições e nos valores do público 

e do privado contemporâneos – Estudos em homenagem a Nelson Saldanha. Barueri: Manole, 2005. Coloca 

o Autor: “Deve haver uma relação de equilíbrio, de complementaridade entre esses dois direitos, tal como 

existe entre o jardim e a praça, entre a esfera pública e a privada. Essa relação há de ser de equilíbrio 

dinâmico, histórico, com maior intensidade para um ou para outro ao longo do tempo. Não pode haver 

jardim onde não existe praça, e vice-versa. Um não existe sem o outro. Em certo momento histórico é 

necessário, para a redução das desigualdades económicas, que o grupo possuidor de maior quantidade de 

bens, valores e património contribua de forma mais intensa para a emancipação económica daqueles que 

possuem menos. Quem poderá suprir as necessidades de saúde, educação e saneamento básico daqueles 

que ganham pouco, senão o Estado? E o dinheiro deste advém do bolso daqueles que ganham ou possuem 

mais”. 

925  IVO, Gabriel. Direito tributário e orçamento público. In: SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.). Direito 

tributário: homenagem a Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 872. 

926 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves; OLIVEIRA, Ludmila Mara Monteiro de; MAGALHÃES, Tarcísio 

Diniz. Liberalismo, desigualdade e Direito Tributário. Revista Brasileira de Estudos Políticos, n. 110, jan-

jun 2015.. p. 158-159. 
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abordagem de direitos, mas é, na verdade, um imperativo da vertente mais 

avançada do liberalismo, que busca conciliar liberdade e igualdade, com vistas à 

realização da justiça. 

Parece ser também essa a ideia defendida por Folloni e Dib927, postulando que o 

Direito Tributário abrace novos aspectos: 

Quando a regulação jurídica da tributação se insere nesse sistema complexo de 

direitos individuais, direitos sociais, deveres fundamentais e objetivos 

fundamentais, a teoria do direito tributário perde a justificativa jurídico-

constitucional para se voltar exclusivamente à norma tributária de incidência e às 

normas constitucionais de competência. Se essas normas permanecem como 

objeto do direito tributário, esse objeto se amplia e se abre para outras normas, 

princípios e valores constitucionais que não são desprezíveis nem no exame 

científico da disciplina jurídica atual da tributação, nem na projeção de disciplina 

jurídica futura para uma tributação melhor e mais justa. Quando a ciência 

contemporânea dirige seu interesse para os sistemas complexos e para as 

interações entre os vários aspectos e planos da realidade produzem emergências e 

determinam a qualidade dos próprios agentes em interação, por efeito de causação 

descendente (downward causation), a ciência do direito tributário perde a 

justificativa epistemológica que sustenta sua pretensão de separar as normas 

tributárias de competência e de incidência da realidade em que se insere, formada 

por elementos jurídicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, etc. em 

constante interação e transformação. 

Pensar a tributação dentro da estrutura financeira do Estado, em caráter geral e não 

particular, concede maior amplitude ao debate e permite analisar sobre outros ângulos, 

especialmente aqueles que consideram, como Stephen Holmes e Cass Sunstein, que a 

liberdade depende dos tributos928 – ou, como sintetizado por Oliver Wendell Holmes, da 

Suprema Corte Estadunidense, em 1927, que “tributos são o que pagamos por uma sociedade 

civilizada”929. 

Mas sem, é claro, menosprezar a relevância do estudo a partir da sua característica 

individual, de incidência sobre o patrimônio do particular. Afinal, não podemos esquecer do 

longo e tormentoso trajeto percorrido pelo Estado (e aqui se utiliza seu sentido mais lato, de 

                                                 

927 FOLLONI, André; DIB, Natália. Notas sobre a tributação como bem jurídico coletivo. Revista de Estudos 

Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), v. 7, n. 3, set-dez 2015. p. 325. Também 

resenhando a evolução do Direito Tributário a partir da superação do “positivismo formal dogmático 

normativista”, ver: TEODOROVICZ, Jeferson. Tributação ótima, tributo justo, ciência do Direito 

Tributário no Brasil e Direito Financeiro. Cad. Esc. Dir. Rel. Int. (UNIBRASIL), v. 2, n. 23, jul-dez 2015. 

928 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The cost of rights: why liberty depends on taxes. Nova York: W. 

W. Norton & Company, 1999. 

929 No original: “Taxes are what we pay for civilized society”. Compania General de Tabacos v. Collector – 

275, U.S. 87, 1927. Tradução livre. 
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formação histórica internacional) para finalmente garantir direitos individuais e proteger o 

cidadão contra arbitrariedades dos ocupantes do poder organizado. 

O fato é que o fenômeno tributário, na esfera jurídica, tem sido reservado ao Direito 

Tributário, que o observa de uma perspectiva tradicionalmente limitada, sempre analisando 

a relação fisco-contribuinte, deixando de introduzir o componente social da tributação. 

Quer-se defender que, embora esta perspectiva seja útil, não é única. Cabe ao Direito 

Financeiro reclamar sua parcela de análise do fenômeno tributário ou ao Direito Tributário 

abandonar as amarras de sua concepção mais limitada. 

As colocações destas linhas, a respeito dos efeitos concentradores da tributação, 

apenas reforçam e reiteram que é papel, sim, do Direito Financeiro, lançar seu olhar sobre a 

tributação, sob pena de deixar grande parte da análise jurídica do fenômeno tributário (aquela 

que influi mais diretamente no objetivo de redução de desigualdades) pura e simplesmente 

em um “ponto cego”, permitindo que as vozes do Direito Tributário-exacional delimitem o 

conhecimento sobre o tema, tornando menos completo o debate público, que seguramente 

se beneficia pela multiplicidade de visões.  

Afinal, nos estreitos limites da relação exacional, os resultados regressivos são pouco 

relevantes; a ausência do Direito Financeiro para suscitar sua relevância, enquanto elemento 

da receita pública que influi negativamente no objetivo constitucional de redução de 

desigualdades, é sentida e deve ser suprida. 

 

3.1.2. O conteúdo do objetivo constitucional de redução de desigualdades. 

O objetivo de redução de desigualdades, como insistentemente posto, está positivado 

no art. 3º, III, da CF/88. 

Poder-se-ia abordar o tema de diversas perspectivas, inclusive invocando outros 

axiomas tão caros ao sistema constitucional brasileiro, tais como os da dignidade e da 

solidariedade. Mas, seja pelo escopo limitado destas linhas, seja porque o dever de promover 

a redução de desigualdades está amplamente fixado na Constituição Federal, torna-se 

desnecessário prosseguir nessa linha. 
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A redução das desigualdades regionais não é apenas objetivo fundamental da 

República Federativa Brasileira. É finalidade da ação administrativa da União Federal (CF, 

art. 43). É princípio explícito da ordem econômica nacional (CF, art. 170, VII). É objetivo 

do rateio de recursos vinculados à saúde (CF, art. 198, §3º, II). 

E é escopo necessário da atividade financeira do Estado. Como legisla o art. 165, §7º, 

da CF/88, os Orçamentos Fiscal e de Investimentos930, ao lado do Plano Plurianual, “terão 

entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério 

populacional”. Embora sua parte final pareça deslocada – “segundo critério populacional” 

parece-nos restritivo e mesmo conflitante com o objetivo de redução de desigualdades; 

afinal, a consideração desse critério populacional apenas conduziria a deturpações sérias, 

bastando pensar na hipótese de um Estado, como o Acre, que conta com números 

relativamente baixos de habitantes: deveria ele ser desprivilegiado, em comparação com o 

Rio Grande do Sul (de maior população), e ainda assim ser esta ação considerada como de 

redução de “desigualdades inter-regionais”? Parece claro que não –, o dispositivo vincula 

claramente o objetivo de reduzir desigualdades à atividade financeiro-orçamentária. E tal 

vinculação é de todo bem-aventurada.  

Como já levantado, o Direito Financeiro não é autóctone; seus instrumentos devem 

sempre ser considerados ao lado dos demais axiomas jurídico-constitucionais, destacando-

se aqueles de cunho econômico, social e político. E estes axiomas são direcionados 

especialmente pelos objetivos constitucionais. 

Quer-se, ao momento, registrar que os objetivos fundamentais não são normas 

programáticas regulares931. Não configuram tão somente uma carta de intenções932. Não 

                                                 

930 A norma faz expressa referência aos “Poderes da União”. Contudo, o dispositivo se aplica a todo e qualquer 

Ente público brasileiro, como aliás a integralidade do art. 165 da CF/88. 

931 Para um debate sobre a eficácia das normas programáticas, revisando a literatura sobre o tema: PIMENTA, 

Paulo Roberto Lyrio. As normas constitucionais programáticas e a reserva do possível. Revista de 

Informação Legislativa, n. 49, n. 193, jan-mar 2012. 

932  “Ressalta-se, desde logo, que se trata de uma norma jurídica, principiológica, cogente e vinculante, que não 

se caracteriza como uma carta de boas intenções. Tem valor jurídico e reflete o princípio republicano, dentre 

outros”. SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república 

e direitos fundamentais. Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito 

Financeiro). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 279. 
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representam uma pretensão abstrata do Estado brasileiro. O art. 3º, no que estabelece os 

objetivos constitucionais, tem posição privilegiada e força normativa qualificada. 

Insista-se nessa especial força normativa do art. 3º. É dispositivo que pode e deve ser 

considerado em posição privilegiada no sistema constitucional brasileiro. Trata-se, no dizer 

de Bercovici, com Pablo Lucas Verdú, de “cláusula transformadora”, apresentando “o 

contraste entre a realidade social injusta e a necessidade de eliminá-la”, impondo “obrigação 

do Estado em promover a transformação da estrutura econômico-social”, demandando 

“atitude positiva, constante e diligente do Estado”. Ainda com Bercovici, há de se reconhecer 

em tal regra “um instrumento normativo que transformou fins sociais e econômicos em 

jurídicos, atuando como linha de desenvolvimento e de interpretação teleológica de todo o 

ordenamento constitucional”933. O art. 3º “caracteriza a constituição dirigente”934. 

É no mesmo sentido de transformação que se manifesta Comparato (“grande objetivo 

de transformação da sociedade”), quando afirma ser o art. 3º uma disposição “inovadora”, 

ademais registrando que “essa ação transformadora não se realiza unicamente pela 

promulgação de leis, mas sim pelo desenvolvimento de políticas públicas; ou seja, 

programas de ação de médio e longo prazo, envolvendo principalmente a Administração 

Pública durante vários exercícios fiscais”935. E ainda Rocha, quando argumenta que os 

objetivos fundamentais “são definidos em termos de obrigações transformadoras do quadro 

social e político retratado pelo constituinte quando da elaboração do texto constitucional”936. 

                                                 

933 BERCOVICI, Gilberto. Política econômica e direito econômico. Revista Fórum de Direito Financeiro e 

Econômico, v. 1, 2012. p. 213. 

934  MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Comentários ao art. 3º. In: BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, 

Jorge; AGRA, Walber de Moura (Coords.). Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009. p. 33. 

935  COMPARATO, Fabio Konder. Brasil: verso e reverso constitucional. Cadernos IHU ideias, ano II, n. 197, 

2013. p. 36-37. Em outra oportunidade: (COMPARATO, Fabio Konder. Ensaio sobre o juízo de 

constitucionalidade de políticas públicas. Revista de Informação Legislativa n. 138, abr-jun 1998. p. 45), 

coloca que “Na Constituição brasileira de 1988, por exemplo, os objetivos indicados no art. 3º orientam 

todo o funcionamento do Estado e a organização da sociedade (...) Escusa lembrar que tais objetivos são 

juridicamente vinculantes para todos os órgãos do Estado e também para todos os detentores de poder 

econômico ou social, fora do Estado. A juridicidade das normas que simplesmente declaram tais fins (as 

Zielnormen dos alemães), ou que impõem a realização de determinado programa de atividades – as normas 

propriamente programáticas –, já não pode ser posta em dúvida, nesta altura da evolução jurídica”. 

936  Prossegue: “E todos os objetivos contidos, especialmente, nos três incisos acima transcritos do art. 3º, da 

Lei Fundamental da República, traduzem exatamente mudança para se chegar à igualdade. Em outro dizer, 

a expressão normativa constitucional significa que a Constituição determina uma mudança do que se tem 

em termos de condições sociais, políticas, econômicas e regionais, exatamente para se alcançar a realização 
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Com Folloni, cabe notar que “o Poder Constituinte verifica uma realidade; lança, sobre ela, 

um juízo de valor; avalia-a negativamente; e impõe sua transformação pela ação da 

República, aí entendido Estado e sociedade (...) A Constituição almeja realizar uma grande 

transformação social. Mais que isso: determina-a enquanto objetivo fundamental da 

República”937. 

O art. 3º, então, tem o propósito de “aparelhar ideologicamente o texto constitucional, 

revelando que todo o conjunto ordenamental que irá se levantar nos dispositivos 

subsequentes se prende à realização de alguns objetivos básicos, que nada mais realizam do 

que a tradução da noção de justiça social”938. 

Como afirmou-se recentemente no STF, os objetivos fundamentais “não podem ficar 

à mercê da vontade transitória de governos. Devem ser respeitados, honrados e valorizados 

por todos os governos, transcendendo a frequência ordinária em que se desenvolvem 

costumeiramente os juízos políticos de conveniência e oportunidade, para desfrutar da 

dignidade de políticas de Estado, por que é isso o que são” (Voto-vista do Min. Teori 

Zavascki no RE nº 566.622/RS, Rel. Min. Marco Aurélio). A colocação agrega ao tema o 

aspecto estrutural (política da Estado, refutando tratar-se de política de Governo), além de 

negar apreciação discricionária, ao Executivo e ao Legislativo, uma vez que o plano de ação 

está predeterminado em posição constitucional qualificada. 

                                                 

do valor supremo a fundamentar o Estado Democrático de Direito constituído. Se a igualdade jurídica fosse 

apenas a vedação de tratamentos discriminatórios, o princípio seria absolutamente insuficiente para 

possibilitar a realização dos objetivos fundamentais da República constitucionalmente definidos. Pois daqui 

para a frente, nas novas leis e comportamentos regulados pelo Direito, apenas seriam impedidas 

manifestações de preconceitos ou cometimentos discriminatórios. Mas como mudar, então, tudo o que se 

tem e se sedimentou na história política, social e econômica nacional? Somente a ação afirmativa, vale 

dizer, a atuação transformadora, igualadora pelo e segundo o Direito possibilita a verdade do princípio da 

igualdade, para se chegar à igualdade que a Constituição Brasileira garante como direito fundamental de 

todos. O art. 3º traz uma declaração, uma afirmação e uma determinação em seus dizeres. Declara-se, ali, 

implícita, mas claramente, que a República Federativa do Brasil não é livre, porque não se organiza segundo 

a universalidade desse pressuposto fundamental para o exercício dos direitos, pelo que, não dispondo todos 

de condições para o exercício de sua liberdade, não pode ser justa. Não é justa porque plena de 

desigualdades antijurídicas e deploráveis para abrigar o mínimo de condições dignas para todos. E não é 

solidária porque fundada em preconceitos de toda sorte”. ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Ação 

afirmativa: o conteúdo democrático do princípio da igualdade jurídica. Revista de Informação Legislativa, 

v. 33, n. 131, jul-set 1996. p. 289. 

937 FOLLONI, André. O papel da ciência do Direito Tributário no desenvolvimento nacional. Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=20dd77ae36c56353>. Acesso em 16 mar. 2018. 

938  ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. 21. ed., 

rev. e atual. São Paulo: Editora Verbatim, 2017. p. 146. 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=20dd77ae36c56353
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Assim, o objetivo de reduzir desigualdades não é apenas mais um axioma buscado 

pelo Estado brasileiro. Está contido na própria razão de ser do Estado, desta forma exigindo 

que sua busca se dê pelos mais diversos meios de atuação939. Nas palavras de Streck, estes 

objetivos condicionam as funções públicas, enquadrando em seu desenho a 

discricionariedade destas funções940. 

A atuação financeira é uma delas941, conforme repisado no item anterior. Basta 

recordar que as leis do ciclo orçamentário “terão entre suas funções a de reduzir 

desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional” (CF. art. 165, §7º). Daí que os 

instrumentos financeiros se juntam no esforço de promover os objetivos fundamentais – 

observando que as leis orçamentárias organizam a atividade financeira (os instrumentos 

financeiros). 

Estas colocações têm impacto significativo para a análise ora pretendida. Basta ver 

que em diversas passagens esbarra-se em aspectos do ordenamento jurídico-financeiro 

brasileiro orientados à conservação do status existente. Estas razões devem, contudo, ser 

sempre sopesadas com a orientação transformadora do objetivo constitucional. Ou, como 

                                                 

939  Referindo-se ao art. 3º da CF/88: “o caráter comprossório do constitucionalismo vem expresso em sua 

opção finalística, a qual deve ser obtida pela persecução dos objetivos que indicam os fins da ação estatal, 

delimitando formal e substancialmente as decisões políticas (...) indicam os fins a serem perseguidos por 

toda a atividade estatal em suas diversas esferas de poder, tanto na perspectiva da especialização de funções 

quanto na sua estrutura institucional que desenha a forma do Estado”. STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, 

Jose Luiz Bolzan de. Comentário ao art. 3º. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; 

SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (Coord. científica); LEONCY, Léo Ferreira (Coord. 

executiva). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 148. 

940  Ibidem, p. 149. 

941  Referindo os objetivos constitucionais: “Assegurá-los é o mesmo que realizar o Estado Democrático de 

Direito, o que somente é possível mediante a efetividade da Constituição Financeira, na intrínseca relação 

entre despesas e receitas públicas”. TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional financeiro: teoria da 

Constituição Financeira. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. P. 87. Ainda: “Política é poder, 

e o direito financeiro requer o poder juridicamente qualificado para decidir sobre as escolhas da atividade 

financeira, mormente quando a Constituição funda um Estado Social” – p. 120. 
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estabelece Comparato: “a finalidade do Estado já não é a conservação, mas a transformação 

da sociedade”942. A norma orienta à mudança, em detrimento da manutenção943. 

Com base nestas breves linhas, pretende-se conduzir ao reconhecimento de que os 

objetivos fundamentais da República, dispostos no art. 3º da CF/88, não competem em pé 

de igualdade com outras normas. 

Esta conclusão tem grande relevância abstrata. Na prática, sua importância deverá 

ser sopesada na atividade interpretativa. 

Ao que nos interessa, importa dizer que o objetivo de redução de desigualdades não 

pode ser desprezado na análise dos instrumentos financeiros.  

O diagnóstico de que a atividade financeira do Estado tem ignorado este objetivo, ou 

até mesmo atuado contra ele, demanda que o conteúdo jurídico desses instrumentos seja 

posto à prova. Demanda, no mínimo, que o aplicador do direito esteja obrigado a questionar 

e confrontar os fundamentos da atuação estatal nesse sentido. Não se pode mais aceitar que 

o caráter concentrador do ordenamento (fisco-financeiro) brasileiro é simplesmente dado; 

que seu caráter regressivo decorre de imposições técnicas; que os seus problemas 

distributivos sejam diminuídos com pobre retórica. 

                                                 

942  “A transformação do Estado contemporâneo, engendrada pela revolução industrial, não acarretou a criação 

dessas funções governamentais ativas que sempre existiram, mas a mudança do eixo central das atividades 

estatais, da legislação para a administração, da proclamação e aplicação do Direito para a elaboração e 

execução de programas de ação. Mais do que isso: os objetivos ou resultados a serem alcançados por essas 

políticas passaram a se impor, doravante, como normas obrigatórias, ao próprio governo, pois a finalidade 

do Estado já não é a conservação, mas a transformação da sociedade. O sistema jurídico como um todo 

tende, assim, a ser organizado em função desses objetivos concretos das políticas públicas”. 

COMPARATO, Fábio Konder. Para viver a democracia. São Paulo: Editora Brasiliense, 1989. p. 151. 

Ainda (p. 151): “Ora, se o Estado contemporâneo tem por finalidade última a transformação social, segue-

se que a sociedade como um todo ou os diferentes grupos por ela beneficiados têm em conjunto um direito 

à aplicação dos programas de ação conducentes a esse resultado”. 

943  “É nesse contexto que a Constituição, enquanto explicitação do pacto de (re)fundação da sociedade ocorrido 

a partir de um legítimo processo constituinte, define um novo modelo de nação, impondo perceber o art. 3º 

da Constituição do Brasil como estabelecedor dos parâmetros constitucionais para a verificação da 

compatibilidade da atividade estatal em face dos desígnios teleológicos que define. Mais do que 

procedimentos, a Constituição instituidora do Estado Democrático de Direito apresenta, a partir de uma 

revolução copernicana do direito constitucional, a determinação da realização substantiva dos direitos 

sociais, de cidadania e aqueles relacionados diretamente à terceira dimensão de direitos. Para tanto, o 

Direito assume uma nova feição: a de transformação das estruturas da sociedade”. STRECK, Lenio Luiz; 

MORAIS, Jose Luiz Bolzan de. Comentário ao art. 3º. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar 

Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (Coord. científica); LEONCY, Léo Ferreira 

(Coord. executiva). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 150. 
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Não. Reconhecer o objetivo de redução de desigualdades como cláusula 

transformadora da Constituição vigente eleva, no mínimo, o ônus argumentativo para 

manutenção dos efeitos concentradores.  

Afinal, “não basta mais, ao jurista, descrever as possibilidades de interpretação da 

norma, deixando a escolha pela melhor delas à discricionariedade do órgão competente. A 

discricionariedade desse órgão decresce na medida em que cresce o grau de normatização 

constitucional, cuja compreensão e explicação são tarefa da doutrina”944. 

Ademais, como o direito deve responder à realidade (e transformá-la), não apenas o 

conteúdo regressivo de alguns instrumentos financeiros deve ser observado como, também, 

os altíssimos níveis de desigualdade (qualquer que seja a forma de medição) observados no 

Brasil. Não se pode deixar de questionar como uma nação que estabelece a redução de 

desigualdades como objetivo fundamental observa, trinta anos depois da Carta, níveis tão 

elevados de iniquidade e instituições tão alheias ao tema. 

Ao promover os mencionados confrontos e questionamentos, demandando mais da 

argumentação que sustenta os resultados que não observam o objetivo constitucional, abrem-

se à percepção muitos outros debates jurídicos – maduros e cuidadosos –, que espera-se 

refletir parcialmente neste capítulo. 

 

3.1.3. Controle de constitucionalidade. 

O tema controle de constitucionalidade é longo, intrincado, intelectualmente 

complexo e,, se utilizado o Direito Comparado, irrestrito. Estas linhas não pretendem 

adentrar no tema em abstrato, nem tampouco aprofundar a pesquisa sobre sua utilização no 

Brasil. 

Quer-se, isto sim, colocar que (i) as razões até aqui desenvolvidas permitem formular 

uma questão e (ii) fornecer alguns rumos para tentar responder a esta questão. 

                                                 

944 FOLLONI, André. Direitos fundamentais, dignidade e sustentabilidade no constitucionalismo 

contemporâneo: e o Direito Tributário com isso? In: ÁVILA, Humberto (Org.). Fundamentos do Direito 

Tributário. Madri: Marcial Pons, 2012. p. 32. 
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A pergunta que se faz é: considerando o status das desigualdades, sua posição 

jurídica e sua influência (ou falta dela) nos instrumentos fiscais-financeiros, é possível levar 

adiante juízos de constitucionalidade das normas que fundamentam esses instrumentos? 

Qual o controle de constitucionalidade adequado? 

Para responde-la, advoga-se o uso de moderação. 

Se, por um lado, entende-se que o objetivo fundamental de promover a redução das 

desigualdades deve ser compreendido como cláusula transformadora, assim recebendo uma 

carga normativa privilegiada, de outro deve-se considerar, também, que a Constituição 

Federal equilibra diversos axiomas, que litigam entre si por maior ou menor realização na 

atividade financeira do Estado. Há fricção entre eles. Mas945: 

A fricção não é insuperável - não é necessária nenhuma ‘escolha de Sofia’ entre 

liberdade dos antigos e liberdade dos modernos, para usar a conhecida dicotomia 

de Benjamin Constant - e a filosofia constitucional contemporânea vem se 

empenhando na elaboração de modelos de compatibilização entre estes dois 

grandes vetores da moralidade política da Modernidade. Só não é possível ignorar 

a tensão, ou pretender resolvê-la através de um mero jogo de palavras, com a 

afirmação de que a Constituição identifica-se necessariamente com a vontade do 

povo. 

Assim, seria academicamente muito fácil – e errado – defender que todos os 

instrumentos financeiros que são contrários ou alheios à redução de desigualdades devem 

ser considerados inconstitucionais946. Seria (embora tentadora947) uma simplificação 

                                                 

945 SARMENTO, Daniel. Ubiquidade constitucional: os dois lados da moeda. In: SARMENTO, Daniel; 

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de (Orgs.). A Constitucionalização do Direito: fundamentos teóricos e 

aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.  

946 “O que geralmente ocorre é a simples transposição de uma racionalidade da tradição liberal, baseada quase 

que exclusivamente em relações bilaterais - normalmente entre um credor e um devedor - para a área dos 

direitos sociais. Como será demonstrado adiante, um grande número de operadores do direito encaram os 

desafios suscitados pelos direitos sociais a partir dessa transposição, da seguinte maneira: visto que a 

constituição garante, por exemplo, um direito à saúde, se uma pessoa não tem acesso a um determinado 

tratamento médico ou a um determinado medicamento, então é tarefa do Judiciário garantir que essa pessoa 

receba o tratamento e o medicamento necessários”. AFONSO DA SILVA, Virgílio. O judiciário e as 

políticas públicas: entre transformação social e obstáculo à realização dos direitos sociais. In: SOUZA 

NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Orgs.). Direitos sociais: fundamentação, judicialização 

e direitos sociais em espécies. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 588. 

947 “Controle de constitucionalidade é comparar normas e atos do poder público com o texto constitucional. 

Assim, por óbvio, se não há incompatibilidade entre normas e algum dispositivo constitucional, não cabe 

controle de constitucionalidade. Em casos assim, o silêncio do Supremo e a deferência ao legislativo são 

também expressões da tarefa de guardar a constituição. No fundo, a tarefa do controle de 

constitucionalidade é mais difícil pelas tentações que impõe ao julgador, do que pelas operações intelectuais 
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grosseira do Direito, que ignora a pluralidade de causas, interesses e valores a serem 

promovidos pelo Estado; desconhece a ideia simples de que escolhas trágicas são necessárias 

e inerentes aos Orçamentos públicos948. Esta é uma perspectiva militante, a defender 

ferrenhamente uma pauta, advogando maior atenção a ela – puxando a corda para o seu lado. 

Mas não é uma perspectiva acadêmica, ou científica, a quem não interessa defender uma 

pauta, mas atingir resultados socialmente superiores. 

Entre uma e outra opções há contenção judicial e a deferência às políticas públicas 

já levadas a efeito pelo Estado.  

Urge, nesse sentido, que o Judiciário observe as políticas públicas estabelecidas, 

respeitando-lhe os limites, deliberações e configurações, evitando substituir-se à 

discricionariedade legislativa e administrativa949. É dizer: os direitos individuais devem ser 

                                                 

que envolve: reescrever toda norma que aparece a partir do que se considera melhor é fácil. Saber até onde 

a Constituição de fato autoriza uma intervenção judicial é muito mais difícil”. JORDÃO, Eduardo. Um 

Supremo Tribunal Regimental? In: FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck; RECONDO, 

Felipe (Orgs.). Onze supremos: o supremo em 2016. Belo Horizonte: Letramento: Casa do Direito: Supra: 

Jota: FGV Rio, 2017. p. 248.  

948 Sobre as escolhas trágicas, ver: CALABRESI, Guido; BOBBIT, Philip. Tragic choices: the conflicts society 

confronts in the allocation of tragically scarce resources. New York: W. W. Norton & Company, 1978. O 

tema é assim brevemente resumido por Regis de Oliveira: “As necessidades são ilimitadas e infinitas. 

Diante da assunção, pelo Estado, de inúmeras atribuições, o que se verifica pela só análise da Constituição, 

o agente público deve identificar onde alocará os recursos disponíveis. Não tem como atender a tudo e a 

todos. Logo, elege prioridades”. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Gastos públicos. São Paulo: RT, 2012. 

p. 123. Ainda, diz Gilmar Mendes: “Há sempre uma decisão financeira detrás de cada atuação estatal que 

demande recursos”. MENDES, Gilmar Ferreira. Tributação e finanças públicas na Constituição Federal de 

1988. In: MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 6. 

ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 1451. Mister, finalmente, destacar o duplo aspecto da despesa 

pública, realçado por Baleeiro: “Em todos os tempos e lugares, a escolha do objetivo da despesa envolve 

um ato político, que também se funda em critérios políticos, isto é, nas ideias, convicções, aspirações e 

interesses revelados no entrechoque dos grupos detentores do poder. Tanto mais lúcidos, cultos e 

moralizados sejam os governantes quanto mais probabilidades existem de que se realize aquele cálculo da 

máxima vantagem social. Isso põe em contraste o aspecto político e o aspecto técnico da despesa pública. 

A despesa pública deve ser encarada sob esse duplo aspecto” (BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à 

ciência das finanças. Forense, 1978. p. 78). 

949  Com Hart, Schapiro coloca: “Nessa medida, discricionariedade não é apenas o poder de escolher, 

entendendo escolha como uma opção sujeita ao capricho e ao desejo frívolo. É uma decisão assentada nos 

quadrantes da legalidade, que pode ser justificada por critérios racionais. Por outro lado, tal decisão também 

não resulta de um mero atendimento a regras previamente estabelecidas, mas de uma escolha efetiva, o que 

comporta alguma variedade de possibilidades, desde que sujeitas a motivação”. Diferencia as ações 

discricionárias das ações vinculadas e das ações arbitrárias: “As vinculadas são aquelas em que um 

comando normativo realizou previamente as escolhas. Compete à autoridade apenas um juízo de subsunção, 

isto é, um julgamento de pertinência do fato concreto à regra estipulada. As ações arbitrárias, por sua vez, 

decorrem da vontade privada, das idiossincrasias pessoais, mas não se pretendem justificáveis nem 

constitutivas da busca da solução mais acertada para o caso. No Estado de Direito, o direito público admite 

para os administradores públicos soluções vinculadas e discricionárias, mas não autoriza as decisões 
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lidos considerando tais políticas públicas950, que são parte necessária do quadro legal-

constitucional, como observam Scaff e Avelãs951, lembrando que o STF já decidiu que “o 

primeiro dado a ser considerado é a existência, ou não, de política estatal que abranja a 

prestação” requerida, de modo que, “em geral, deverá ser privilegiado o tratamento 

fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente952. 

É claro que defender a ausência do Judiciário de determinados temas não é simples 

– como argumentam Barboza e Kozicki, “é possível afirmar que cada vez mais o Judiciário 

brasileiro tem assumido a tomada de decisões políticas em questões centrais para a 

sociedade. E mais, a teoria da autorrestrição judicial é difícil de ser implantada também 

                                                 

arbitrárias”. SCHAPIRO, Mario G. Discricionariedade desenvolvimentista e controles democráticos: uma 

tipologia dos desajustes. Revista DireitoGV, v. 12, n. 02, maio-ago 2016 p. 314-315. 

950  “Ao Judiciário, segundo entendo, não se haveria de atribuir o poder constitucional de criar políticas, mas 

tão-só o de impor a execução daquelas já estabelecidas na própria Constituição ou em lei, ou adotadas pelo 

governo dentro dos quadros legais”. COMPARATO, Fábio Konder. Para viver a democracia. São Paulo: 

Editora Brasiliense, 1989. p. 157-158. 

951 Nesse sentido: SCAFF, Fernando Facury; AVELÃS NUNES, António José. Os tribunais e o direito à saúde 

no Brasil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. Vale notar ainda que “o papel do Poder Judiciário 

não é o de substituir o Poder Legislativo, não é o de transformar ‘discricionaridade legislativa’ em 

‘discricionariedade judical’, mas o de dirimir conflitos nos termos da lei. Proferir sentenças aditivas sob o 

impacto da pressão dos fatos (...) não é papel do Judiciário. Este nao cria dinheiro, ele redistribui o dinheiro 

que possuía outras destinações estabelecidas pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo. SCAFF, 

Fernando Facury. Sentenças aditivas, direitos sociais e reserva do possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang; 

TIMM, Luciano Benetti (Orgs.). Direitos fundamentais, orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. rev. e 

ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. p. 152. 

952 Voto do Min. Gilmar Mendes nos autos da STA-AgR n. 175. Fl. 17 e 20.  
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porque, muitas vezes, os próprios atores políticos preferem que as decisões políticas sejam 

tomadas pelos tribunais”953-954. 

Barroso põe a ideia de auto-contenção como “o oposto do ativismo” – indicando que 

o Judiciário tem privilegiado o ativismo, embora “o movimento entre as duas posições 

costuma ser pendular e varia em função do grau de prestígio dos outros dois Poderes”955. O 

                                                 

953 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz; KOZICKI, Kátia. Judicialização da política e controle judicial de 

políticas públicas. Revista Direito GV, v. 08, n. 01, jan-jun 2012. Sobre o agigantamento do STF no Brasil, 

ver ainda: VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista Direito GV, v. 04, n. 02, de jul-dez 2008. 

Pesquisando as razões que permitiram o mencionado agigantamento: VERBICARO, Loiane Prado. Um 

estudo sobre as condições facilitadoras da judicialização da política no Brasil. Revista Direito GV, v. 04, n. 

02, jul-dez 2008. No mais, analisando empiricamente julgados do STF entre 2004 e 2016, para concluir 

pela prática de ativismo nas ações individuais, embora não nas ações coletivas (“Em suma, pelo que se pôde 

observar nos acórdãos recém analisados, diante de demandas coletivas voltadas à tutela de direito social de 

cunho prestacional o Judiciário incide em menor escala na prática do ativismo judicial, pois tem preservado 

o caráter universal das políticas públicas ao impor, em geral, um dever prestacional já previsto, explícita 

ou implicitamente, pelas normas constitucionais. Isto indica a preferência deste meio para a tutela dos 

direitos sociais nos casos de falhas ou omissão total na implementação das políticas públicas”), e separando 

a análise em três distintas categorias (“[1] a política pública já existe, e o Judiciário, ao deferir determinada 

prestação, está apenas a determinar seu cumprimento; [2] a politica pública já foi implementada, está sendo 

executada e o Judiciário concede prestação que não foi previamente incluída pelo Poder Público; [3] 

inexistência da política pública de cunho social e o Judiciário determina que seja implementada”): ÁVILA, 

Ana Paula Oliveira; MIRANDA, Paula Mandagará. Supremo Tribunal Federal: ativismo ou self-restraint 

na efetivação de direitos sociais? Quaestio Juris, v. 10, n. 01, 2017. Werneck Vianna, Burgos e Salles, por 

sua vez, realizaram levantamento semelhante, embora ficado nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

ajuizadas entre 1988 e 2005 – WERNECK VIANN, Luiz; BURGOS, Marcelo Baumann; SALLES, Paula 

Martins. Dezessete anos de judicialização da política. Tempo Social, v. 19, n. 02, nov 2007. 

954 Ferejohn e Kramer, observando a realidade judiciária estadunidense, colocam que é até surpreendente que 

o Poder Judiciário tenha atuado com autocontenção tradicionalmente. Assim: “Indeed, from our point of 

view, the remarkable fact is how reluctant the federal judiciary has historically been to take an expansive 

view of its jurisdiction or its authority. Even when the political branches might want courts to take a more 

active role in guiding social change, judges have established doctrinal barriers permitting them either to 

decline the invitation or to respond in a circumscribed and cautious manner. There have undeniably been 

periods when the federal courts were more aggressive-the Lochner Court is the most famous example, 

though the Rehnquist Court seems poised to overtake it-but such periods are rare, and their 

accomplishments often prove fragile and temporary. Not surprisingly, the Supreme Court generally has 

been at the center of this institutional conservatism. This is so because the Court is uniquely in a position 

to take the perspective of the whole federal judiciary into account and to seek the public good of imposing 

judicial restraint. So, while some judges or some lower courts might, at times, undertake a venturesome 

jurisprudence, the Supreme Court retains and employs its authority to limit or stop these experiments if 

they threaten to provoke a political retaliation that would affect the federal court system generally”. 

FEREJOHN, John A.; KRAMER, Larry D. Independent judges, dependent judiciary: institutionalizing 

judicial restraint. New York University Law Review, v. 77, n. 962, out 2002. p. 1037. 

955 “O oposto do ativismo é a auto-contenção judicial, conduta pela qual o Judiciário procura reduzir sua 

interferência nas ações dos outros Poderes. Por essa linha, juízes e tribunais (i) evitam aplicar diretamente 

a Constituição a situações que não estejam no seu âmbito de incidência expressa, aguardando o 

pronunciamento do legislador ordinário; (ii) utilizam critérios rígidos e conservadores para a declaração de 

inconstitucionalidade de leis e atos normativos; e (iii) abstêm-se de interferir na definição das políticas 

públicas. Até o advento da Constituição de 1988, essa era a inequívoca linha de atuação do Judiciário no 

Brasil. A principal diferença metodológica entre as duas posições está em que, em princípio, o ativismo 

judicial procura extrair o máximo das potencialidades do texto constitucional, sem contudo invadir o campo 
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Autor, nada obstante perceba os problemas de uma e outra propostas, afirma que “decisões 

ativistas devem ser eventuais, em momentos históricos determinados. Mas não há 

democracia sólida sem atividade política intensa e saudável, nem tampouco sem Congresso 

atuante e investido de credibilidade”; que o ativismo “é um antibiótico poderoso, cujo uso 

deve ser eventual e controlado. Em dose excessiva, há risco de se morrer da cura”956. 

É o caso de recordar do julgado da Suprema Corte dos EUA no caso Chevron v. 

National Resources Defense Council, onde decidiu-se que “a Administração Pública detém 

primazia na interpretação dos conceitos indeterminados das leis a ela dirigidas, somente 

podendo intervir o Judiciário em casos teratológicos”957. 

Quer-se fixar que o Judiciário não está apto a regular políticas públicas, faltando-lhe 

vocação para pensar globalmente, educação jurídica para lidar com demandas sociais 

                                                 

da criação livre do Direito. A auto-contenção, por sua vez, restringe o espaço de incidência da Constituição 

em favor das instâncias tipicamente políticas. O Judiciário, no Brasil recente, tem exibido, em determinadas 

situações, uma posição claramente ativista”. BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e 

legitimidade democrática. (Syn)Thesis, v. 05, n. 01. 2012. 

956 Idem.  

957 BIM, Eduardo Fortunato. Divergências científicas e metodológias no Direito Ambiental e autocontenção 

judicial. Direito Público, n. 46 jul-ago 2012. p. 25-26. Sobre autoconteção, ver ainda, do mesmo autor: 

BIM, Eduardo Fortunato. A autocontenção judicial no direito administrativo participativo: o caso das 

audiências públicas ambientais. Revista Digital de Direito Administrativo, v. 02, n. 01. 2015. Sobre a 

doutrina Chevron, Silveira coloca que se aplica em duas etapas: “A primeira etapa é determinar se o texto 

da lei a ser interpretado é ambíguo, ou se o significado da disposição é claro, utilizando-se ferramentas 

tradicionais de interpretação legal. Se o sentido da disposição é claro, esse é o fim da questão, e o tribunal 

declara o significado claro da lei. Se, no entanto, após o uso de ferramentas tradicionais de interpretação da 

lei, o significado da disposição não pode ser considerado claro, mas sim permanece ambíguo, em seguida, 

o tribunal vai para a segunda etapa. A segunda etapa é determinar se a interpretação da agência é razoável 

ou admissível, ou se a interpretação está fora do âmbito de ambiguidade da disposição legal. Se a 

interpretação que a agência faz é razoável ou admissível, o tribunal mantém a interpretação da agência, 

mesmo que ele (tribunal) entenda que não se trata da melhor interpretação” – SILVEIRA, André Bueno 

da. Doutrina Chevron no Brasil: uma alternativa à insegurança jurídica. RDA – Revista de Direito 

Administrativo, v. 275, de maio-ago 2017. p. 132. 
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coletivas e estruturação dos Tribunais a dar suporte para tais decisões958-959. Sobre o tema, é 

vasta a análise trazida por Veríssimo, esmiuçando a crítica à judicialização de políticas 

públicas do ponto de vista instrumental (isto é: quanto à incapacidade do Judiciário, por seus 

instrumentos, de resolver a disputa – suas características institucionais que conduzem a uma 

conduta errática na disputa distributiva). Ao que mais interessa a este trabalho, contudo, vale 

observar que o Autor afirma a tendência regressiva das interveções do Judiciário em 

políticas de caráter distributivo960:  

Em segundo lugar, tais expedientes redistributivos indiretos redundam regressivos 

em geral, por conta de déficits de informação. É, muitas vezes, a falta de 

informação completa acerca do contexto em que a decisão produzirá seus efeitos 

que gera o erro de avaliação de impacto que conduz, por sua vez, ao atingimento 

de um resultado contrário àquele originalmente pretendido. E as cortes de justiça 

estão, em suas decisões, intrinsecamente sujeitas a esse déficit de informação. 

                                                 

958 AFONSO DA SILVA, Virgílio. O judiciário e as políticas públicas. Coloca Sarmento: “pode ser mais 

recomendável uma postura de autocontenção judicial, seja por respeito às deliberações majoritárias 

adotadas no espaço político, seja pelo reconhecimento da falta de expertise do Judiciário para tomar 

decisões que promovam eficientemente os valores constitucionais em jogo, em áreas que demandem 

profundos conhecimentos técnicos fora do Direito - como Economia, políticas públicas e regulação. Nestes 

casos, deve-se reconhecer que outros órgãos do Estado estão mais habilitados para assumirem uma posição 

de protagonismo na implementação da vontade constitucional. Nesta linha, vejo com reticências a 

sedimentação, na nossa cultura jurídica, da visão de que o grande - senão o único - intérprete da Constituição 

seria o Poder Judiciário. Esta leitura descarta a autocontenção judicial bem como tende a desprezar a 

possibilidade de que sejam travados construtivos diálogos interinstitucionais entre diversos órgãos estatais 

para a definição da melhor interpretação dos ditames constitucionais. Um bom exemplo deste desvio 

ocorreu no julgamento da constitucionalidade das pesquisas em células-tronco embrionárias realizada pelo 

STF (...) outros ministros, em votos vencidos, se sentiram confortáveis até para defender a imposição de 

novas normas pelo STF na área do Biodireito, arvorando-se à condição de legisladores num campo para o 

qual, evidentemente, lhes faltava qualquer expertise” – SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no 

Brasil: riscos e possibilidades. In: LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang (Coord.). Direitos 

fundamentais e estado constitucional: estudos em homenagem a J.J. Gomes Canotilho. São Paulo: RT, 

2008.  

959 Algumas dessas críticas são contestadas por Gonçalves. Por exemplo, embora não sustente exatamente a 

capacidade técnica do Judiciário de lidar com demandas sociais, coloca que o argumento “parte de uma 

visão idealizada da Administração e das instâncias técnicas, pressupondo um grau ótimo de racionalidade 

e eficiência”, embora existam “contextos em que a precariedade e baixa qualidade dos órgãos técnicos e 

dos serviços contribui para um cenário de disfuncionalidade”. O trabalho é uma bem fundamentada defesa 

da atuação do Judiciário, considerando seriamente (o que não é comum) os argumentos contrários e 

sustentando de maneira madura aquela posição. GONÇALVES, Jane Reis. Direitos sociais, Estado de 

Direito e desigualdade: reflexões sobre as críticas à judicialização dos direitos prestacionais. Quaestio Juris, 

v. 08, n. 03, 2015. 

960 VERÍSSIMO, Marcos Paulo. A judicialização dos conflitos de justiça distributiva no Brasil: o processo 

judicial no pós-1988. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2006. p. 123-124. 
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Então, o Judiciário não apenas não está institucionalmente equipado ao tema como 

sua própria atuação é tendencialmente regressiva, no sentido de intervir no conflito 

distributivo de forma a direcionar mais recursos a quem já é mais rico. Este é um dos riscos 

de utilizar a técnica jurídica (fracionária, exclusiva) no lugar da política (global, inclusiva). 

É nesse sentido também a ideia de Ávila e Wierzchowski, para quem “o ativismo 

judicial que concretiza pretensões individuais através da alocação de recursos, com 

subversão das dotações orçamentárias e da ordem de execução das políticas públicas de 

atendimento à saúde pelas vias convencionais, por um lado, satisfaz direitos fundamentais 

em caráter individual, mas por outro, restringe normas também fundamentais da 

Constituição”. Especialmente, defendem as Autoras que “por mais nobres que sejam seus 

objetivos (proteção do indivíduo), tais decisões desprezam a separação dos poderes, a 

legitimação democrática dos poderes eleitos, a segurança jurídica, e, o que é pior, 

desigualam outros indivíduos que também carecem de proteção, em relação às mesmas 

necessidades”961. 

Então a política, embora estigmatizada, continua sendo não apenas necessária, como 

desejada, representando locus adequado de tomada de decisão democrática962; “A política 

se manifesta não apenas na instauração da Constituição (o poder constituinte originário), 

mas também nos momentos seguintes, de efetivação da ordem constitucional por meio de 

uma política constitucional”, chegando a se afirmar que os partidos políticos são os “grandes 

protagonistas”, intermediários entre Estado e Sociedade963. 

                                                 

961 ÁVILA, Ana Paula Oliveira; e WIERZCHOWSKI, Mariana Ruschel. “Fair play” judicial na efetivação dos 

direitos sociais – da crítica ao ativismo judicial concretista à defesa do controle material das leis 

orçamentárias pelo Poder Judiciário. Revista Direitos Fundamentais & Justiça, ano 7, n. 23, abr-jun 2013. 

p. 223. 

962 Bercovici bem coloca que: “Não se pode, portanto, entender a Constituição fora da realidade política, com 

categorias exclusivamente jurídicas. A Constituição não é exclusivamente normativa, mas também política; 

as questões constitucionais são também questões políticas. A política deve ser levada em consideração para 

a própria manutenção dos fundamentos constitucionais. Na feliz expressão de Dieter Grimm, a Constituição 

é resultante e determinante da política”. BERCOVICI, Gilberto. Constituição e política: uma relação difícil. 

Lua nova, n. 61, 2004. p. 24. Como coloca Regis de Oliveira: “os conflitos sociais são absolutamente 

legítimos. Todos são procedentes. Da dialética é que nasce uma solução que será alterada por outra solução 

e assim por diante”. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Indagação sobre os limites da ação do Estado. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 255. 

963 BERCOVICI, Gilberto. Op. Cit, p. 09. 
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Negar o espaço da política964, deferindo o avanço do Judiciário sobre ele, é 

democraticamente insustentável, reforçando os riscos de coesão social mencionados acima, 

quanto à desigualdade social. É dizer: impõe-se evitar que as decisões sociais sejam tomadas 

pelo agente externo, privilegiando a construção de consensos, a partir do exercício da 

cidadania – função estranha ao Judiciário965. 

Por isso mesmo, o espaço político deve ser considerado como limite à intervenção 

judiciária, deixando intacto o poder discricionário daquele. São acertadas, nesse sentido, as 

lições de Bonavides: 

Daqui promanam pois obstáculos que fazem hesitante senão polêmica a 

abrangência de certos assuntos na competente órbita judicial de exame de 

constitucionalidade. E se não houver um critério satisfatório com que separar o 

político do jurídico, o resultado bem poderá ser o retraimento do Poder Judiciário 

evacuando considerável área no campo das garantias constitucionais, ou, ao 

contrário, sua indébita intromissão na esfera da competência constitucional dos 

demais poderes (...) O controle jurisdicional exclui de apreciação assuntos 

pertencentes àquela esfera marcadamente política. (...)  

 

As questões políticas, consideradas de um ponto de vista técnico, para efeito de 

excluí-las do controle de constitucionalidade, são entre outras as que se alojam na 

faculdade discricionária, reservada aos poderes políticos, para ditar, por exemplo, 

as medidas da política econômica, declarar a guerra, negociar a paz, estabelecer o 

regime tributário, decretar a intervenção nos preços e na moeda, regular as 

relações internacionais, promover o desenvolvimento, em suma, aquelas 

prerrogativas que, pela sua natureza mesma, podem compor o substrato de uma 

política ou de uma legislação, cujo teor controverso não será nunca objeto legítimo 

de apreciação judicial (...) Em suma: as questões políticas, expressas em atos 

legislativos e de governo, fogem à alçada judicial, não sendo objeto de exame de 

                                                 

964  “Como assinala Catarino: ‘a decisão financeira é uma decisão marcadamente política’. As decisões são 

tomadas pelos agentes da política, para assegurar que a vontade democrática possa alcançar coerência na 

direção da vontade do poder governante, enquanto opção democrática da maioria da sociedade”. TORRES, 

Heleno Taveira. Teoria da Constituição Financeira. Tese (Concurso para provimento de cargo de Professor 

Titular). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014. p. 221. 

965  “A ampliação do raio de ação do Poder Judiciário não pode, no entanto, representar qualquer 

incompatibilidade com um regime político democrático, ainda que a incidência política da justiça possa 

variar segundo os países (...) Afinal, ainda que o ativismo judicial, como já afirmei, transforme em questão 

problemática os princípios da separação dos Poderes e da neutralidade política do Poder Judiciário, isto não 

significa que os processos deliberativos democráticos devam conduzir as instituições judiciais, 

transformando os Tribunais em regentes republicanos das liberdades positivas dos cidadãos (...) Uma 

cidadania ativa não pode, portanto, supor a ausência de uma vinculação normativa entre Estado de Direito 

e democracia. Ao contrário, quando os cidadãos vêem a si próprios não apenas como os destinatários, mas 

também como os autores do seu direito, eles se reconhecem como membros livres e iguais de uma 

comunidade jurídica”. CITTADINO, Gisele. Judicialização da política, constitucionalismo democrático e 

separação de poderes. In: VIANNA. Luiz Werneck (Org.). A democracia e os três poderes no Brasil. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, Rio de Janeiro: IUPERJ/FAPERJ, 2002. p. 34-35 e 38-39. 
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constitucionalidade, salvo se interferirem com a existência constitucional de 

direitos individuais966. 

E respeitar a política, em matéria financeira, significa aceitar a validade das decisões 

orçamentárias como oportunidade de escolha e promoção de justiça distributiva967; com 

Sarlo, cabe usar a “instância privilegiada para justificar o desenvolvimento de direitos” em 

detrimento de um “caminho de irracionalidade”968. 

Cabe lembrar, com Sarmento, que “constitucionalizar uma decisão é retirá-la do 

alcance das maiorias. Por isso, se tudo estiver constitucionalizado, então o povo, pelos seus 

representantes, não poderá mais decidir coisa alguma”; além de “provocar uma certa 

anarquia metodológica”969. E, com Canotilho, temos que a tentação referida deve ser 

resistida; que o Judiciário deve “negar a justiciabilidade das questões políticas”970. 

Vale observar, com Mendes, que o mesmo debate pode ser posto (seguindo Waldron) 

questionando quem deve decidir, em vez que questionar qual é a decisão971, embora a 

                                                 

966  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 

2002. p. 287 e 292. 

967  “A justiça distributiva é própria das relações de governo, sendo o orçamento o local apropriado para a 

realização desse tipo de atuação, pois, idealmente, arrecada-se de todos e distribui-se em benefício de todos, 

o que deve ocorrer de forma desigual, na medida das necessidades, tentando igualar a todos para o exercício 

de suas liberdades”. SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito 

financeiro, república e direitos fundamentais. Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor 

Titular de Direito Financeiro). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 

364. 

968  “Bajo ese entendimiento, y articulando debidamente las exigencias liberales y republicanas que consagra 

nuestra constitución, la instancia privilegiada para justificar racionalmente el desarrollo de los derechos, 

debiera ser el proceso presupuestal, donde se adoptan los objetivos estratégicos y programáticos de la 

gestión de un gobierno. Conferir derechos en función de reclamos sectoriales, o confiar en que los jueces 

resuelvan a demanda, es sin duda un camino de irracionalidad. No creo que debamos excluir estos 

mecanismos, pero me parece claro que no es la mejor manera de desarrollar los derechos de una ciudadanía 

solidaria, democrática, liberal y republicana”. SARLO, Oscar. Republicanismo, derechos humanos y 

deberes tributarios. Revista Mestrado em Direito, ano 12, n. 1, Osasco, jan-jul 2012. 

969 SARMENTO, Daniel. Ubiquidade constitucional: os dois lados da moeda. In: SARMENTO, Daniel; 

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de (Orgs.). A Constitucionalização do Direito: fundamentos teóricos e 

aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 

970 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: 

Almedina, 2000. p. 1224. 

971 “When one discusses the prevalence of the Judiciary over the lawmaker and sees in that a problem worth 

examining, what is really being discussed is the procedural dimension of democracy. Therefore, before we 

think of legitimacy ex post, worried about the substance of political decisions, we have to face the problem 

of legitimacy ex ante, establishing who gets to decide and under what circumstances (...) An institutional 

arrangement cannot be built on the premise of leaving the responsibility of deciding to those reaching the 

right or best answer. Decisional sovereignty is to be established procedurally, not substantively”. 
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escolha definitiva e excludente possa e deva dar lugar a arranjos mais circulares, onde, o 

mais possível, decisão judicial e deliberação parlamentar não se excluem mas se 

retroalimentam numa interação deliberativa, atuando o Judiciário como “propulsor de 

melhores deliberações” ou “catalisador deliberativo”972 – esta ideia será retomada. 

Com estas considerações em mente, volte-se à questão: é possível promover juízo de 

constitucionalidade de instrumentos fiscais-financeiros que sejam contrários ao objetivo 

constitucional de redução de desigualdades? 

A resposta há de ser negativa, ao menos quanto aos instrumentos considerados de 

forma mais ampla. Em alguns casos individuais, entende-se que é possível afirmar a 

existência de inconstitucionalidade, consoante alguns dos itens desenvolvidos adiante neste 

capítulo. 

Mas, no contexto geral, seria temerária uma decretação de inconstitucionalidade, por 

exemplo, da carga tributária brasileira como um todo. Reconhecendo-se que o tributo tem 

múltiplas funções – sendo a redistributiva uma delas –, deve-se observar que concorrem no 

interior da regra exacional os diversos fundamentos para sua modelação. Dentre eles: (i) 

maximização do potencial arrecadador; (ii) minimização das distorções econômicas; (iii) 

adequação ao princípio federativo na distribuição de competências; (iv) minimização dos 

custos de arrecadação; (v) minimização das estratégias elusivas; (vi) atração de 

investimentos ao Brasil; (vii) maximização de agregação de valor; etc. 

                                                 

MENDES, Conrado Hubner. Judicial Review of Constitutional Amendments in the Brazilian Supreme 

Court. Florida Journal of International Law, v. 17, n. 03, dez 2005. p. 460. 

972 Idem. Direitos fundamentais, separação de poderes e deliberação. Tese (Doutorado). Universidade de São 

Paulo. São Paulo, 2008. Sobre o diálogo institucional entre STF e Congresso Nacional, numa perspectiva 

mais concreta ao sistema brasileiro, ver ainda: VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. Diálogo institucional, 

demoracia e Estado de Direito: o debate entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional sobre 

a interpretação da Constituição. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013. Em outra 

oportunidade, o mesmo Autor afirma que a competição doutrinária estanque entre Parcelamento e Cortes 

pela “palavra final” representa uma armadilha binária, conduzindo os debates a simplificações errôneas 

(MENDES, Conrado Hubner. Is it all about the last word? Deliberative separation of powers 1. 

Legisprudence, vl. 03, n. 01, 2009. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1911822>. Acesso em: 21 

mar .2018), devendo existir uma teoria mais elaborada sobre o diálogo interinstitucional entre esses dois 

poderes que combine as teorias da decisão e da separação de poderes (MENDES, Conrado Hubner. Not 

last word, but dialogue: deliberative separation of powers 2. Legisprudence, v. 03, n. 02, 2009. Disponível 

em: <https://ssrn.com/abstract=1911835>. Acesso em: 21 mar. 2018). 

https://ssrn.com/abstract=1911822
https://ssrn.com/abstract=1911835
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Sendo assim, embora contrária ao objetivo de redução de desigualdades, a 

regressividade ampla da carga tributária (ou algum caso específico, como o estabelecimento 

de alíquotas regressivas em algumas hipóteses de tributação das rendas do capital) está 

conectada a um sem-número de outros valores, de maneira que não se entende possível 

qualquer declaração de inconstitucionalidade ou outra forma de controle de 

constitucionalidade que implique a ordem, partida do Poder Judiciário, para alterações a 

serem promovidas pelos demais poderes. 

Aceitar esta hipótese seria fazer tábula rasa dos demais valores envolvidos e, 

especialmente, seria menosprezar o conteúdo político e deliberativo das leis tributárias973, 

superestimando a capacidade técnica, instrumental e informacional do Poder Judiciário de 

compreender e alterar, sem tragédias sociais, as inúmeras nuances do tema.  

No mais, não é possível que instrumentos específicos, vistos isoladamente, possam 

ser reputados inconstitucionais diante da verificação de sua não adesão ao propósito de 

reduzir desigualdades ou mesmo se demonstrado seu caráter concentrador de riqueza. Como 

já dito, tal conclusão se revela impossível porque se estaria tomando a parte pelo todo, 

condenando instrumentos quando o que se quer é analisar a direção da atividade financeira 

do Estado de maneira ampla e o substrato jurídico que a acompanha. 

Dado o caráter difuso da controvérsia, seria o caso de suscitar a aplicação da novel 

teoria do Estado de Coisas Inconstitucional, doutrina de origem colombiana e que foi levada 

ao STF na ADPF nº 347 e apresentada como aplicável quando da existência de “falhas 

estruturais em políticas públicas”, “cuja superação demande providências variadas de 

diversas autoridades e poderes estatais”, conferindo ao Tribunal Constitucional “uma ampla 

latitude de poderes”. O STF aderiu a esta forma de controle de constitucionalidade974, 

                                                 

973 “Atribuir a juízes a decisão sobre questões moralmente controversas, retirando dos cidadãos a possibilidade 

de emitir seu juízo moral num procedimento majoritário, desrespeitaria o que a democracia teria de mais 

valioso: a inexistência de hierarquia entre os cidadãos, que decidem em igualdade de condições seus 

problemas coletivos. Como não há acordo possível sobre conteúdo, há que se fazer um acordo 

procedimental para decidir tal conteúdo: sua proposta é a maximização do direito de participação, o direito 

dos direitos, que permite a todos se realizarem igualitariamente como sujeitos autônomis em votação 

pública”. MENDES, Conrado Hubner. Direitos fundamentais, separação de poderes e deliberação. Tese 

(Doutorado). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008. p. 08. 

974 Para uma comparação entre os casos paradigmáticos brasileiro e colombiano, ver: SANTOS, Helena Maria 

Pereira dos; VIEIRA, José Ribas; DAMASCENO, Luana Regina D’Alessandro; CHAGAS, Tayná Tavares 
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provendo Medida Cautelar para impedir o contingenciamento de verbas ao Fundo 

Penitenciário Nacional, além de exigir a realização de Audiências de Custódia em todo o 

Brasil. Tudo por considerar que975: 

Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, 

decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação 

depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e 

orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado 

de coisas inconstitucional. 

A ideia de considerar não um elemento do sistema, mas um “Estado de Coisas”, é de 

fato juridicamente convincente e pode ser útil em diversas oportunidades.  

Esta doutrina, adotada pela Corte colombiana em caso paradigmático (casos SU-559, 

T-025 e T-153) – Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), no original espanhol, ou 

Unconstitutional State of Affairs (USoA), no inglês – defende a intervenção da Corte 

Suprema quando existente violação de direitos que seja, a um só tempo, grande em 

                                                 

das. Estado de coisas inconstitucional: um estudo sobre os casos colombiano e brasileiro. Quaestio Juris, 

v. 08, n. 04, número especial, 2015. 

975 Trecho da ementa. Embora não seja este o objeto destas linhas, o caso da ADPF n. 347 é mais um onde o 

Supremo Tribunal Federal perde excelente oportunidade de demonstrar ao país maturidade deliberativa na 

formação de suas decisões. Basta ver que a ideia de um “Estado de Coisas Inconstitucional” é encampada, 

embora não se tenha levado a votação, especificamente, a adoção desta teoria, antes referindo-a fortemente 

como obter dictum, abandonando-lhe os preceitos quando argumentativamente conveniente. Resultando, 

pois, em situação de insegurança, onde não é possível afirmar, exatamente, que se trata de hipótese de 

controle de constitucionalidade utilizada o Brasil e/ou, caso o seja, quais são seus critérios e limites. No 

mais, consta do voto do Relator, Min. Marco Aurélio, deixando de trazer ao cerne esta nova forma de 

controle proposta: “Há dificuldades, no entanto, quanto à necessidade de o Supremo exercer função atípica, 

excepcional, que é a de interferir em políticas públicas e escolhas orçamentárias. Controvérsias teóricas 

não são aptas a afastar o convencimento no sentido de que o reconhecimento de estarem atendidos os 

pressupostos do estado de coisas inconstitucional resulta na possibilidade de o Tribunal tomar parte, na 

adequada medida, em decisões primariamente políticas sem que se possa cogitar de afronta ao princípio 

democrático e da separação de poderes. A forte violação de direitos fundamentais, alcançando a 

transgressão à dignidade da pessoa humana e ao próprio mínimo existencial justifica a atuação mais 

assertiva do Tribunal. Trata-se de entendimento pacificado, como revelado no julgamento do aludido 

Recurso Extraordinário n. 592.581/RS, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, no qual assentada 

a viabilidade de o Poder Judiciário obrigar a União e estados a realizarem obras em presídios para garantir 

a integridade física dos presos, independentemente de dotação orçamentária. Inequivocamente, a realização 

efetiva desse direito é elemento de legitimidade do Poder Público em geral. Há mais: apenas o Supremo 

revela-se capaz, ante a situação descrita, de superar os bloqueios políticos e institucionais que vêm 

impedindo o avanço de soluções, o que significa cumprir ao Tribunal o papel de retirar os demais Poderes 

da inércia, catalisar os debates e novas políticas públicas, coordenar as ações e monitorar os resultados. Isso 

é o que se aguarda deste Tribunal e não se pode exigir que se abstenha de intervir, em nome do princípio 

democrático, quando os canais políticos se apresentem obstruídos, sob pena de chegar-se a um somatório 

de inércias injustificadas. Bloqueios da espécie traduzem-se em barreiras à efetividade da própria 

Constituição e dos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos”. 
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intensidade e estrutural na configuração, sendo decorrente de deficiências do arranjo 

institucional do Estado976. Daí que, diagnosticados estes sintomas, a Corte “assume funções 

de criação de políticas públicas, alocação de recursos e de implementação de direitos 

econômicos e sociais que regularmente estariam a cargo do Poder Legislativo no modelo 

convencional de separação de poderes”977.  

Mais especificamente, são quatro os critérios para invocar a ideia do Estado de 

Coisas Inconstitucional: (1) grande quantidade de demandas individuais sobre o tema; (2) 

violação de direitos fundamentais que seja sistemática, estrutural, flagrante e generalizada; 

(3) que tais violações sejam promovidas não por um agente estatal, mas pela disfunção do 

Estado como um todo; (4) os remédios a este problema estejam no desenho de políticas 

públicas, demandando significativa alocação de recursos, em função tradicionalmente ligada 

ao Poder Legislativo978. 

Dois seriam, portanto, os elementos centrais desta ideia. Primeiro, o de que se trata 

de questão estrutural e sistemática, portanto não pontual nem conjuntural; o segundo, de que 

se verifica um bloqueio institucional.  

Ao Judiciário caberia não apenas trazer o problema estrutural ao centro do debate, 

obrigando repensá-lo; mas, especialmente, promover este desbloqueio administrativo, 

burocrático e político, que promove impasses no cumprimento dos deveres estatais. Buscar-

se-ia, então, efeitos de destravamento, servindo como empurrão e pressão aos diversos atores 

estatais para que se ponham a trabalhar na resolução do tema, saindo da inércia ou do 

impasse; efeito de coordenação, instando a colaboração entre diversos órgãos burocráticos; 

efeito participativo, incluindo nos debates não apenas os atores estatais como os diversos 

interessados da sociedade civil; efeito de reenquadramento, colocando na linguagem dos 

direitos aquilo que era visto, até então, como simples consequência de efeitos econômicos, 

                                                 

976 ARIZA, Libardo José. The economic and social rights of prisoners and constitutional court intervention in 

the penintentiary system in Colombia. In: MALDONADO, Daniel Bonilla (Ed.). Constitutionalism of the 

global south: the activist tribunals of India, South Africa, and Colombia. Cambridge Universty Press: New 

York, 2013. p. 129. 

977 Ibidem, p. 129. 

978 Ibidem, p. 141-142. 
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sociais, naturais ou até mesmo de guerras ou conflitos979. A ideia de pressão, posta por um 

poder em relação a outro, é defendida ainda por Comparato, que recorda ademais tratar-se 

já de uma majoração sensível de suas funções980. 

Não é despiciendo recordar que mesmo os defensores da doutrina do ECI indicam 

claramente sua excepcionalidade, reconhecendo tratar-se de medida deveras intervencionista 

e invasiva; devendo respeitar os limites estruturais do Poder Judiciário para atuação em 

políticas públicas, como já visto acima; ainda observando que a assunção desta competência 

e a aceitação do embate com os demais poderes traz um custo político à Corte judiciária, que 

passa não apenas a ser mais demandada, como também a ser mais cobrada, inclusive pelo 

sucesso das políticas em que atuou ativamente. A doutrina há de ser usada com prudência e 

ter duração finita, como uma antítese do Estado de Exceção promovido pelo Poder 

Executivo981. 

Em termos processuais, há meios para invocar esta sorte de violações também no 

Brasil. Seja mediante Arguição de Descumprimento de Direitos Fundamentais, seja 

                                                 

979 RODRIGUEZ-GARAVITO, Cesar. Beyond the Courtroom: The Impact of Judicial Activism on 

Socioeconomic Rights in Latin America. Texas Law Review, v. 89, 2011. Cabe observar: “es necesario para 

corregir esas conductas que se instaure una estrategia institucional con las entidades involucradas, con el 

objeto de hallar bases estructurales y complejas que garanticen el respeto del colectivo afectado, que se van 

a irradiar también a las personas que no acudieron a la jurisdicción. Para que estas estrategias puedan 

implementarse de forma exitosa, requieren um seguimiento continuo y detallado por parte de la Corte 

Constitucional (...) La Corte en las decisiones que ha tomado em el proceso invita a los afectados a ser parte 

del mismo, para escuchar directamente sus necessidades y poder incidir en la satisfacción de estas, guiando 

a las instituciones encargadas para que realicen las acciones que determinen pertinentes, siempre con el fin 

de buscar en el proceso soluciones duraderas que se encaminen al retorno o reasentamiento digno o seguro, 

es decir, el cese de la situación contraria a la Constitución. De igual forma, al proceso han acudido entidades 

externas, como lo son varias universidades del país, organizaciones no gubernamentales y uma comisión 

de seguimiento interdisciplinar que se creó para realizar acompañamiento a la Corte, en la identificación 

de necesidades, determinación de parámetros y revisión de avances en la reivindicación del núcleo duro de 

los derecho fundamentales de los desplazados” – CABALLERO, Jackeline Saravia; FERNÁNDEZ, 

Andréa Rodríguez. Los desplazados forzados internos em el Estado de Cosas Inconstitucional, un assunto 

pendiente. Revista Prolegómenos – Derechos y Valores, v. 18, n. 35, jun 2015. p. 124 e 128. 

980  “As sugestões que tive ocasião de formular no anteprojeto de Constituição comportam sempre uma pressão 

indireta sobre o Executivo e o Legislativo para que eles cumpram seus deveres constitucionais. Trata-se, 

inegavelmente, de um acréscimo notável à competência tradicional do Judiciário relativamente aos demais 

Poderes do Estado”. COMPARATO, Fábio Konder. Para viver a democracia. São Paulo: Editora 

Brasiliense, 1989. p. 162. 

981 RODRÍGUEZ GARAVITO, César. Más allá del desplazamiento, o cómo superar un estado de cosas 

inconstitucional. In: RODRÍGUEZ GARAVITO, César (Coord.). Más allá del desplazamiento: políticas, 

derechos y superación del desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes, 

Facultad de Derecho, Edicion Uniandes, 2009. p. 436-437. O requisito de excepcionalidade é também 

registrado em: RODRIGUEZ, José Rodrigo. Estado de coisas surreal. Jota, 25 set. 2015. 
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mediante Mandado de Injunção982, não parece que a via processual seja obstáculo para que 

o tema seja levado ao STF983. 

De outra banda, contudo, as objeções ao uso de tal doutrina são diversas. Streck 

lembra que “o objeto do controle de constitucionalidade são normas jurídicas, e não a 

realidade empírica – vista de forma cindida – sob a qual elas incidem”984; De Giorgi, Faria 

e Campilongo se preocupam com a extensão da ideia, ameaçando a fonte jurídica dos direitos 

fundamentais (a Constituição) no intuito de promove-los985; Vieira e Bezerra, acatando a 

ideia de ECI, criticam sua aplicação brasileira, afirmando-a vazia, especialmente por ignorar 

os aspectos de prosseguimento na atuação, faltando “mecanismos de participação 

deliberativa, de monitoramento e controle social”986; 

Contudo, insiste-se que, nem mesmo sob o signo do ECI, o controle de 

constitucionalidade genérico dos instrumentos fiscais, em confronto com o objetivo de 

redução de desigualdades, é juridicamente possível. Ainda que axiologicamente virtuosa, 

uma possível decretação, top-down, de invalidade do sistema regressivo, ordenando 

reformulação imediata em sentido desconcentrador, seria juridicamente temerária.  As 

razões já levantadas – intromissão na deliberação política, ausência de estrutura do 

                                                 

982 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Da inconstitucionalidade por omissão ao “Estado de Coisas 

Inconstitucional”. Tese (Doutorado). Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015. 

983 Tramite perante o Senado Federal o Projeto de Lei n. 736/2015, apresentado pelo Senador Antônio Carlos 

Valadares, que visa explicitamente “estabelecer termos e limites ao exercício do controle concentrado e 

difuso de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, dispor sobre o reconhecimento do estado de 

coisas inconstitucional e o compromisso significativo”. Sobre o tema, ver: VIEIRA JUNIOR, Ronaldo 

Jorge Araújo. Separação de Poderes, Estado de Coisas Inconstitucional e Compromisso Significativo: 

novas balizas à atuação do Supremo Tribunal Federal. Brasília: Núcleo de Estudos e 

Pesquisas/CONLEG/Senado, dez 2015 (Texto para Discussão n. 186). 

984 STRECK, Lenio Luiz. Estado de Coisas Inconstitucional é uma nova forma de ativismo. Consultor Jurídico, 

24 out. 2015. 

985 DE GIORGI, Raffaele; FARIA, José Eduardo; CAMPILONGO, Celso. Estado de coisas inconstitucional. 

Opinião. O Estado de São Paulo. São Paulo, 15 set. 2015: “Sob o pretexto de dar eficácia aos direitos 

fundamentais, o Estado de Coisas Inconstitucional os ameaça. Num país marcado pelos sem-teto, sem-

educação e sem-segurança, o conceito de ECI despreza o fato de que o sistema jurídico não tem estruturas, 

meios e organizações que lhe permitam corrigir essas mazelas por sentenças judiciais. (...) Maçãs estragadas 

podem ser encontradas em variadas cestas. A causa do estrago pode estar nas cestas ou, então, nas próprias 

frutas. Nada leva a crer que a cesta de um tribunal seja mais resistente que a da política, nem que suas 

maçãs sejam mais duráveis. Substituir o sistema político por uma Corte Constitucional é só depositar vinho 

velho em frasco antigo – com rótulo falso e propaganda enganosa. (...) Pobre da Corte que tem a pretensão 

de fabricar poder político sob a fantasia da normatividade jurídica”. 

986 VIEIRA, José Ribas; BEZERRA, Rafael. Estado de coisas fora do lugar (?). Jota, 05 out. 2015 Disponível 

em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/estado-de-coisas-fora-lugar-05102015 . 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/estado-de-coisas-fora-lugar-05102015
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Judiciário, visão individualizada de um tema amplo – prevalecem. E os riscos de uma 

decretação genérica de inconstitucionalidade também seriam relevantíssimos, considerando 

que eventuais alterações dos instrumentos fiscais, pelo Poder Judiciário, poderiam engendrar 

prejuízos enormes a um ou uns entes públicos, prejudicando o adimplemento de suas 

despesas ou afetando os muitos aspectos relevantes da tributação, incluindo a quantidade de 

arrecadação suficiente para fazer frente aos deveres estatais. 

A redução das desigualdades deve ser perseguida – este é um imperativo de 

congruência normativa987. Mas é importante destacar que o ritmo a ser estabelecido, para 

esta redução, deve necessariamente passar pela decisão política e democrática. O Judiciário 

não pode ou deve extrapolar sua função para, substituindo-se aos demais poderes 

constituídos, passar a ditar os rumos da nação, promovendo déficit democrático. 

Eis, então, que em termos de controle de constitucionalidade, quer-se fixar que não 

é possível a afirmação de que o sistema tributário, por exemplo, é inconstitucional, mesmo 

que diagnosticada sua regressividade; não é possível afirmar de pronto que os instrumentos 

individuais são inconstitucionais porque regressivos (esta conclusão pode ser atingida 

confrontando-os individualmente); não é possível utilizar da doutrina do “Estado de Coisas 

Inconstitucional” para outorgar ao Poder Judiciário o poder de ditar rumos ao sistema 

tributário (por exemplo), amplamente observado.  

Isto não quer dizer que se nega todo papel à doutrina do ECI, como se verá. 

Finalize-se indicando a ideia de Comparato, para quem “o critério classificatório das 

funções e, portanto, dos Poderes estatais só pode ser o das políticas públicas ou programas 

de ação governamental”; a política, sendo conjunto amplo de normas e atos, não se submete 

ao mesmo juízo de validade dos atos e normas que a compõem. Mas o Autor, embora entenda 

adequada a realização de juízos de constitucionalidade mais amplos do que os ora 

defendidos, vê a necessidade de reformas estruturais para que assim ocorra, e destaca a 

                                                 

987 Sobre uma proteção constitucional que especificamente parte da ideia de congruência, ver: STACEY, 

Richard. Dynamic regulatory constitutionalism: taking legislation seriously in the judicial enforcement of 

economic and social rights. Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy, v. 31, n. 01, 2017. 
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possibilidade de declarar inconstitucionalidade por omissão do Estado na concertação de 

medidas visando o alcance dos objetivos constitucionais988. Voltar-se-á ao tema. 

A redução das desigualdades deve ser ativamente buscada. Contudo, embora seja 

possível identificar diversos instrumentos financeiros que não participam dessa busca, ou 

mesmo atuam em sentido inverso, seria leviano sustentar sua inconstitucionalidade imediata, 

desprezando a representatividade democrática e os arranjos políticos por detrás de cada um 

destes itens da pauta financeira. Relembre-se que as intervenções judiciais nas políticas 

públicas tendem a ser regressivas.  

Outorgar ao magistrado – a quem falta, manifestamente, apoio na promoção de 

justiça distributiva, seja por sua formação, seja pela estrutura formativa e institucional do 

Poder Judiciário – este papel poderia não apenas macular as bases do Estado tradicional, na 

separação de poderes, como gerar resultados ainda mais regressivos do que os existentes. 

 

3.1.4. Planejamento. 

Tomem-se de empréstimo, do item anterior, três ideias: (1) a necessidade de diálogos 

institucionais de Mendes, visando pôr em funcionamento um “catalisador deliberativo”989, 

(2) o uso “desbloqueador” institucional (com seus efeitos de destravamento, coordenação, 

participativo e de reenquadramento da linguagem) da doutrina do Estado de Coisas 

Inconstitucional a partir de Rodriguez-Garavito990 e (3) a possibilidade de 

inconstitucionalidade por omissão na formulação e implementação de políticas públicas, por 

                                                 

988 COMPARATO, Fabio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. Revista 

de Informação Legislativa n. 138, abr-jun 1998. A mesma ideia foi defendida em: Idem. Para viver a 

democracia. São Paulo: Editora Brasiliense, 1989. p. 160-162. Ainda: “De toda forma, o Supremo Tribunal 

Federal, cansado de esperar pela superação da mora do Poder Legislativo, decidiu adotar postura mais 

efetiva e mais concreta. Tem indicado, como permissivo, determinado comportamento que não estava 

regrado anteriormente ou ainda indicado outro regramento que não deveria ser utilizado na falta da norma 

(...) Não podemos deixar de anotar que a inércia do Poder Legislativo realmente vem causando grande 

transtorno para a efetividade dos valores constitucionais e criando obstáculo para a plena utilização da 

Constituição. Tampouco pode-se dizer que o Poder Legislativo não teve oportunidade de legislar”. 

ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. 21. ed., 

rev. e atual. São Paulo: Editora Verbatim, 2017. p. 103. 

989 MENDES, Conrado Hubner. Direitos fundamentais, separação de poderes e deliberação. Tese 

(Doutorado). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008. 

990 RODRIGUEZ-GARAVITO, Cesar. Beyond the Courtroom: The Impact of Judicial Activism on 

Socioeconomic Rights in Latin America. Texas Law Review, v. 89, 2011. 
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Comparato991. Tudo respeitando a função político-deliberativa na separação de poderes e as 

evidentes limitações estruturais do Poder Judiciário em promover políticas e, dentro delas, 

em atuar de forma distributiva. 

Essas ideias levam a concluir que, ainda que ao Poder Judiciário deva ser vetada a 

nulificação ampla de instrumentos, políticas ou “estados de coisas”, substituindo a 

deliberação política, cabe a ele, sim, atuar no sentido de exigir que o Estado, seja pelo 

Executivo, seja pelo Legislativo, planeje adequadamente o cumprimento do objetivo 

constitucional de redução de desigualdades, apreciando, efetiva e racionalmente, no interior 

dos instrumentos fiscais-financeiros, os efeitos distributivos da atuação estatal.  

Aqui, a doutrina que se vinha utilizando, a respeito do controle de 

constitucionalidade, se cruza com a ampla literatura do planejamento da ação estatal, que 

não se pretende aprofundar, mas apenas suscitar, reconhecendo o uso ao caso em análise. 

Então, (i) embora seja impossível que a normatividade jurídica aponte 

inconstitucionalidade em determinados instrumentos da atividade financeira do Estado 

porque eles não promovem (ou não o fazem de maneira suficiente) redução de desigualdade 

regional; e (ii) embora seja impossível o Judiciário assumir funções dos demais poderes 

diagnosticando um “estado de coisas inconstitucional” diante da ausência de um quadro de 

redução de desigualdades regionais que se entenda por suficiente; (iii) o Direito pode e deve, 

sim intervir no mencionado objetivo constitucional de maneira a demandar o planejamento 

dessa atividade – como apresenta Scaff, seria o caso de “sentença aditiva” com efeitos 

futuros, que não prejudica o sistema orçamentário992. 

É que, para cumprir os objetivos constitucionais fundamentais, faz-se cada vez mais 

relevante993 utilizar “técnicas ou ferramentas gerenciais capazes de organizar a ação das 

                                                 

991 COMPARATO, Fabio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. Revista 

de Informação Legislativa n. 138, abr-jun 1998.  

992  SCAFF, Fernando Facury. Sentenças aditivas, direitos sociais e reserva do possível. In: SARLET, Ingo 

Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Orgs.). Direitos fundamentais, orçamento e “reserva do possível”. 2. 

ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. p. 141-142. 

993  “Planejar uma política de desenvolvimento com vistas ao bem comum está se tornando hoje cada vez mais 

uma das atividades importantes do Estado. Um maior número de países tende a adotar esta técnica, e a 

técnica, por sua vez, vem se aprimorando diuturnamente. No passado, o princípio determinante era o de 

laissez-faire e o Estado só intervinha em situações catastróficas. A introdução consciente de um antecipar 

foi aos poucos conduzindo à prática de se formar da situação que, mais provavelmente, prevalecerá em 

algum período do futuro (...) A eficácia é atingida quando se escolhem, entre diversas ações possíveis, 
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pessoas físicas e jurídicas em torno de objetivos e de metas ao longo do tempo”, de modo a 

“identificar aonde se quer chegar e qual o caminho a ser seguido”. Planejar, então, é “algo 

inerente à racionalidade dos seres humanos e do próprio Estado”, sendo necessário “à 

realização de atividades complexas e não reativas”994-995. Então, no planejamento (com a 

diferença de pontos de partida, de pontos de chegada, e também dos fatores entre um e outro) 

se revela uma das razões pelas quais é equivocado comparar as ações do particular, da 

empresa e do Estado, naquilo que Vidigal chama de “falácia antropomórfica”996. 

O planejamento, assim, “coordena, racionaliza e dá uma unidade de fins à atuação 

do Estado, diferenciando-se de uma intervenção conjuntural ou casuística”, “é a expressão 

                                                 

aquelas que, executadas, levam à concessão de um fim previamente estabelecido e condizente com as 

crenças e/ou ideologias do país”. NASCIMENTO, Carlos Valder do. Planejamento e orçamento-programa. 

In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do 

(Coord.). Tratado de direito financeiro. v.  1. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 287-288. 

994 VELOSO, Juliano Ribeiro Santos. Direito ao planejamento. Belo Horizonte: Editor D’Plácido, 2014. p. 15-

16. 

995 “Conceituo o planejamento econômico, assim, como a forma de ação estatal, caracterizada pela previsão de 

comportamentos econômicos e sociais futuros, pela formulação explícita de objetivos e pela definição de 

meios de ação coordenamente dispostos, mediante a qual se procura ordenar, sob o ângulo 

macroeconômico, o processo econômico, para melhor funcionamento da ordem social, em condições de 

mercado”. GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 1978. p. 65; “Em relação ao planejamento, temos duas posições a serem consideradas. A 

primeira entende-o como atividade orientada para a obtenção de um resultado racional, considerando que 

está submetida a uma situação de escassez de recursos, que a induz a racionalizar sua forma de utilização. 

Esse processo de planejamento apresenta-se como um instrumento para permitir a adoção de uma decisão 

mais racional. A segunda posição vislumbra-o como um processo de decisão e, desse modo, a atividade de 

planejar passa a ser aceita como a prática de decidir antecipadamente”. MATIAS PEREIRA, José. Finanças 

públicas: a política orçamentária no Brasil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 118. 

996  “Para suas decisões financeiras fundamentais, deve o Estado partir de premissas nitidamente distintas 

daquelas que caracterizam os indivíduos ou as empresas. A literatura financeira especializada aponta a 

falácia antropomórfica, que levou a confundir a situação do Estado com as individuais”. O indivíduo está 

“obrigado a procurar ajustar suas despesas – que de suas decisões dependem – às receitas, que não pode 

arbitrar”. A empresa, bem diferente, pode até reduzir seus custos de produção, “mas não tem poder para 

arbitrá-los”, assim como não arbitra suas receitas, que dependem do mercado. O Estado não deve partir de 

suas despesas, “mas de resenha, análise e expectativa do desempenho global da economia (...) Estimado o 

produto interno provável do período que se orça, a partir dele programará então o Estado suas despesas e 

receitas, segundo os critérios e valores prevalecentes. Nem as despesas, nem as receitas, dominam pois o 

planejamento da atividade financeira pública: domina o Estado, em matéria financeira, a expectativa do 

desempenho econômico global”. VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Fundamentos do direito financeiro. São 

Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1973. p. 133-135. Mais recentemente, dois textos didáticos, publicados 

em periódicos de grande circulação, abordam as necessárias diferenças entre os orçamentos público e 

familiar, reduzindo a utilidade de comparações: BARBOSA, Nelson. O governo e a dona de casa. Folha 

de São Paulo, 27 abr. 2018; KLEIN, Ezra. The government is not a household, and shouldn’t be run like 

onde. The Washington Post, 15 abr. 2011. 
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da política geral do Estado. É mais do que um programa, é um ato de direção política, pois 

determina a vontade estatal por meio de um conjunto de medidas coordenadas”997. 

Tem razão, então, Bercovici, quando aponta que “o subdesenvolvimento exige uma 

política nacional de desenvolvimento, planejada e de longo prazo, abrangendo todos os 

setores da vida social. No desenvolvimento brasileiro, o papel do planejamento foi 

fundamental. O Estado desenvolvimentista brasileiro se impôs como tarefa a coordenação, 

dinamização e reorientação das transformações econômicas e sociais”998. Ou quando 

consigna que “é a falta de uma política nacional coordenada, e não a repartição de 

competências concorrentes e comuns, que faz com que determinados programas e políticas 

públicas sejam realizados por mais de uma esfera governamental e outros por nenhuma”999.  

Sempre sob a perspectiva de que os problemas sociais não são gerados 

espontaneamente, mas são fruto, também, de escolhas estatais e o Estado a eles responde, 

ainda que por vezes sua resposta seja optar pela inércia. Daí que Cardoso Jr., tratando do 

papel do planejamento no Brasil – que, após 1988, tem o mérito da “tentativa de transformar 

a atividade de planejamento governamental em processo contínuo da ação estatal” – é 

veemente ao defender que é essencial “reconhecer que o Estado brasileiro desempenha papel 

indelegável como forma institucional ativa no processo de desenvolvimento do país”1000. 

                                                 

997 BERCOVICI, Gilberto. Estado, planejamento e direito público no Brasil contemporâneo. In: CARDOSO 

JR., José Celso; SANTOS, Eugênio A. Vilela dos. (Orgs.). PPA 2012-2015: experimentalismo institucional 

e resistência burocrática. Brasília: IPEA, 2015. p. 19. 

998 Idem. Planejamento e políticas públicas: por uma nova compreensão do papel do Estado. In: BUCCI, Maria 

Paula Dallari (Org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 

145. 

999 Idem. Federalismo cooperativo e igualação das condições sociais de vida. Revista de Direito da Associação 

dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro, v. 19. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 97. O 

Autor aponta ainda que “mesmo com uma Presidência forte, como a brasileira, a falta de um órgão 

planejador e coordenador com poderes efetivos faz com que se perpetuem os conflitos políticos no interior 

do Estado. E estes conflitos, embora nem sempre comprometam os objetivos das políticas nacionais, sempre 

conseguem comprometer o ritmo das políticas de desenvolvimento, impedindo uma ação coordenada por 

parte do Poder Público (...) Conhecer, assim, os obstáculos à atuação do Estado brasileiro e buscar 

alternativas para superá-los é fundamental, em nossa opinião, na (re)estruturação deste Estado para a 

promoção do desenvolvimento”. BERCOVICI, Gilberto. Constituição e Superação das Desigualdades 

Regionais. In GRAU, Eros Roberto & GUERRA Filho, Willis Santiago (orgs.), Direito Constitucional – 

Estudos em Homenagem a Paulo Bonavides, São Paulo, Malheiros, 2001. p. 154 e 161. 

1000 CARDOSO JR., José Celso. Estado, planejamento, gestão e desenvolvimento: balanço da experiência 

brasileira e desafios no século XXI. CEPAL, 2014. p. 14 e 28. O Autor afirma, acertadamente, que a função 

de planejar, no Brasil, “foi sendo esvaziada de conteúdo político estratégico, e robustecida de ingredientes 

técnico-operacionais e de controle e comando físico-financeiros, em torno de ações difusas, diluídas pelos 

diversos níveis e instâncias de governo, cujo sentido de conjunto e movimento, se estes o têm, não é nem 
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A ausência de planejamento compromete juridicamente a política de redução de 

desigualdades regionais, cabendo concordar ainda com a crítica do mesmo autor quanto à 

colocação, na competência privativa da União (e, portanto, sem participação cooperativa ou 

coordenada dos demais entes), de “elaborar e executar planos nacionais e regionais de 

ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social”1001. O Autor aponta ainda, 

em outra oportunidade, para a necessidade de um planejamento regional adequado ao 

planejamento nacional, sendo positivo que se vincule o planejamento ao orçamento, por 

conta de sua cogência, sem com isso reconhecer identidade única nestas duas figuras, sob 

pena de “redução do plano ao orçamento”1002, fazendo com que o primeiro perca sua 

principal característica, a de fixar diretrizes para a atuação do Estado1003. 

E é nesse sentido, também, que Heleno Torres, observando especialmente a atividade 

financeira do Estado e sua regulação jurídico-constitucional, expõe que o “projeto federativo 

constitucional põe em evidência o planejamento, mormente com emprego das leis 

orçamentárias, como instrumento para assegurar ações do desenvolvimento, nacional ou 

regional, além da erradicação da pobreza ou da desigualdade”1004. 

                                                 

fácil nem rápido de identificar”; daí que “por meio desse movimento –de subsunção das funções de 

planejamento e orçamentação a categorias cotidianas da gestão pública–, processou-se o esvaziamento do 

planejamento, como função mais estratégica e política de Estado. Ao mesmo tempo, orçamentação e 

orçamento, até então variáveis técnicas do próprio planejamento, transmutaram-se em parâmetros prévios 

das possibilidades e capacidades de ação do Estado” (p. 15). 

1001 BERCOVICI, Gilberto. Federalismo cooperativo e igualação das condições sociais de vida. Revista de 

Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro, v. 19, 2008. p. 96. 

1002 “O planejamento não pode ser reduzido ao orçamento. E por um motivo muito simples: porque perde a sua 

principal característica, a de fixar diretrizes para a atuação do Estado. Diretrizes estas que servem também 

de orientação para os investimentos do setor privado. O plano plurianual é uma simples previsão de gastos, 

que pode ocorrer ou não, sem qualquer órgão de controle da sua execução e garantia nenhuma de 

efetividade”. BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da 

Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 81. 

1003 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003. 

p. 207-208. Scaff coloca a necessidade de integração entre os diversos planos: “verificam-se aqui duas 

dissonâncias entre os necessários planos socioeconômicos e os planos orçamentários: uma diz respeito ao 

prazo de sua duração e outra à sua vinculatividade, pois, sendo os planos orçamentários mais curtos que os 

socioeconômicos, pode ocorrer uma mudança nas prioridades de financiamento”. SCAFF, Fernando 

Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república e direitos fundamentais. 

Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito Financeiro). Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 315. 

1004 TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional financeiro: teoria da Constituição Financeira. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 273. 
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É imperativo que o Estado exerça a função de planejamento que lhe é incumbida, de 

forma constante e não estanque1005, e isto é ainda mais reforçado no campo da redução de 

desigualdades1006. 

Vale lembrar ainda, com Lochagin1007, que o planejamento, no campo financeiro, é 

forma de superação do incrementalismo potencialmente vicioso, que tende a entregar 

resultados subótimos justamente pela ausência de avaliação efetiva dos objetivos 

perseguidos e das melhores formas para os atingir. Assim: 

Alguns estudos apontam, ainda, que os tomadores de decisões orçamentárias não 

agem de modo a considerar todas as possibilidades e a escolher aquela que seja a 

mais viável para atingir os objetivos. Em vez disso, eles se ‘acomodam’, avaliando 

as alternativas de maneira sequencial e escolhendo aquela primeira que seja 

minimamente aceitável. Isso também significa a desconsideração de uma análise 

exaustiva das consequências de todas as decisões orçamentárias: a decisão 

incremental limita a análise de consequências ‘à margem’, isto é, ao modo pelo 

qual as consequências se diferenciam daquelas apresentadas pelas políticas 

atualmente feitas. Ocorre, ainda, a ‘dependência dos fins aos meios’: ao contrário 

de um processo no qual os objetivos são fixados antes das decisões orçamentárias 

por um método incremental, fins e meios são mutuamente dependentes, no sentido 

                                                 

1005 SCHICK, Allen. Sustainable budget policy: concepts and approaches. OECD Journal on Budgeting, v. 05, 

n. 1. OECD, 2005. p. 121. “One option for facing the future would be to formally include long-term 

projections in the annual budget or medium-term framework. These projections would be updated each 

year the same way that medium-term estimates are rolled forward. The projections would be baselines; they 

would assume that current (or approved) revenue and spending policies will be continued and that no 

significant changes will be made. The budget would set out the key social and economic assumptions that 

underlie the long-term projections, including the estimated impact of fiscal trends on national output, prices, 

and interest rates. Although it may be feasible to attach long-term baselines to the budget, it would not be 

prudent to do so. One should distinguish between a budget, which is inherently a plan for one or more 

financial years, and a projection, which is an assumption about how the future might unfold”. E ainda: “É 

nesse sentido que se pode vislumbrar um relacionamento entre planejamento e infraestrutura: como uma 

oportunidade de reavaliação contínua dos programas governamentais, com possibilidade de mudanças 

quando necessário – ou reforço, quando um programa, apesar de bem concebido, não receba recursos 

suficientes para o seu desenvolvimento”. CARVALHO, André Castro. Direito da infraestrutura: 

perspectiva pública. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 335. 

1006 “A proposição de consolidar institucionalmente o quadro geral das leis sociais no Brasil permitiria alcançar 

um novo patamar de intervenção mais qualificado do Estado no campo social. Ademais da unificação de 

políticas, a simplificação de tarefas e racionalização dos recursos contribuiria para o avanço da qualidade 

do gasto público”. IPEA. Pobreza, desigualdade e políticas públicas. Comunicado da Presidência n. 38, de 

jan 2010. Bercovici coloca ainda (BERCOVICI, Gilberto. Estado, planejamento e direito público no Brasil 

contemporâneo. In: CARDOSO JR., José Celso; SANTOS, Eugênio A. Vilela dos. (Orgs.). PPA 2012-

2015: experimentalismo institucional e resistência burocrática. Brasília: IPEA, 2015. p. 20) que “O 

planejamento está sempre comprometido axiologicamente, tanto pela ideologia constitucional como pela 

busca da transformação do status quo econômico e social” e “deve ser compreendido dentro do contexto 

de legitimação do Estado pela capacidade de realizar objetivos pré-determinados”, sendo a redução das 

desigualdades, então, uma de suas funções típicas. 

1007 LOCHAGIN, Gabriel Loretto. A execução do orçamento público: flexibilidade e orçamento impositivo. 

São Paulo: Blucher, 2016. p. 57. 
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de que os fins são modificáveis e passíveis de revisão até que os meios se mostrem 

os mais adequados para satisfazê-los. 

O incrementalismo, então, tende a superssimplificar temas complexos, padronizando 

a decisão orçamentária1008, deixando de realizar a operação, por vezes difícil, mas necessária, 

de considerar individualizadamente o que se quer e como se pode atingir, promovendo a 

melhor alocação de recursos possível dentro das limitações. 

Daí que a ausência (ou insuficiência) de planejamento1009 traz muitos e relevantes 

problemas jurídicos1010-1011-1012. Ora, uma vez que “o direito financeiro insere-se nesse 

                                                 

1008 Ibidem, p. 57-58. Como coloca Horvath: “O que se vê na realidade causa a impressão de que os planos 

plurianuais são elaborados porque têm de sê-lo. De tão genéricos que costumam ser, acabam por contemplar 

tudo e nada ao mesmo tempo, deixando de lado a transparência que seria esperada e os fins que efetivamente 

se pretende obter a médio e longo prazos”. HORVATH, Estevão. O orçamento no século XXI: tendências 

e perspectivas. Tese (Concurso para provimento de cargo de Professor Titular). Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014. p. 296. 

1009 “O planejamento estratégico governamental no Brasil padece de alguns males: há uma considerável 

incompreensão sobre o lugar que ele deve ocupar na condução política dos processos de transformação 

social, em sentido amplo e em oposição a tudo que não é natural. Daí que não é demandado e não se busca 

seu desenvolvimento teórico e metodológico (...) O estágio socioeconômico alcançado nos coloca em 

encruzilhadas que requerem projeto nacional e capacidade de construí-lo, ou seja, de planejamento 

estratégico de alto nível, praticado cotidianamente, como o principal sistema de direção e coordenação 

governamental”. GARCIA, Ronaldo Coutinho; CARDOSO JR., Jose Celso. Subsídios para repensar o 

sistema federal de planejamento. In: CARDOSO JR., José Celso; CUNHA, Alexandre dos Santos (Orgs.). 

Planejamento e avaliação de políticas públicas. Brasília: IPEA, 2015. p. 100 e 103. 

1010 “Para a decisão política, o planejamento econômico é a forma mais adequada para gerar coerência e 

assegurar controlabilidade sobre a ação da burocracia na concretização de seus objetivos”. TORRES, 

Heleno Taveira. Teoria da Constituição Financeira. Tese (Concurso para provimento de cargo de Professor 

Titular). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014. p. 219. Ainda o mesmo 

autor: “É criticável a ausência de um planejamento de longo prazo, que ordene o desenvolvimento e cumpra 

aquelas magnas funções do art. 3º e do art. 43, da CF, para assegurar a erradicação da pobreza e a eliminação 

ou redução de desigualdades regionais” (p. 663). 

1011 “O planejamento da ação governamental é instrumento fundamental para que se consiga atingi-los [refere-

se aos objetivos fundamentais do Estado brasileiro] (...) Somente por meio da ação governamental 

coordenada e planejada é possível seguir um rumo e otimizar a aplicação dos recursos humanos e materiais 

para atingir os objetivos almejados (...) A efetiva implantação, com seriedade e competência, das normas e 

técnicas de planejamento da ação governamental, em todos os entes da Federação, das várias esferas de 

governo, e por todos os poderes e órgãos independentes, é um passo fundamental para o desenvolvimento 

de nosso País, e essa oportunidade não pode ser desperdiçada”. CONTI, José Maurício. Planejamento e 

Responsabilidade Fiscal. In: SCAFF, Fernando Facury; e CONTI, José Maurício (Coord.). Lei de 

responsabilidade fiscal: 10 anos de vigência – questões atuais. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. p. 

40-41 e 54. 

1012 “O planejamento estatal traz consigo a noção de intervenção do Estado no domínio econômico visando a 

assegurar, dentro da máxima eficácia ínsita aos ditames constitucionais, os direitos e garantias individuais, 

bem como os objetivos do Estado brasileiro proclamados pela Constituição. Em outras palavras, ele é uma 

forma de intervenção. O planejamento é noção ínsita ao orçamento nos dias atuais. Aquele decorre deste 

último e é, podemos dizer, a sua materialização”. HORVATH, Estevão. O orçamento no século XXI: 
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programa constitucional de superação do subdesenvolvimento”1013, então os desvios que se 

possam indicar no planejamento da política de redução de desigualdades transgridem 

preceitos constitucionais basilares.  

É dever do Estado planejar-se, de forma a alcançar com eficiência seus 

desideratos1014, especialmente no que concerne à promoção social. 

Como denunciado por Fabio Konder Comparato1015, as instituições existentes se 

revelam frágeis para estabelecer o planejamento do futuro, especialmente quando 

consideradas as eleições quadrienais do Poder Executivo, que cria incentivos para que os 

gestores eleitos favoreçam apenas o imediato, não só em resposta aos que o elegeram mas 

em busca de melhores condições nas próximas eleições. Afirma: 

                                                 

tendências e perspectivas. Tese (Concurso para provimento de cargo de Professor Titular). Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014. p. 288. 

1013 OCTAVIANI, Alessandro. A bênção de Hamilton na semiperiferia: ordem econômico-

social e os juros da dívida pública. In: CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando Facury 

(Org.). Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: RT, 2011, p. 1188. 

1014 “O sistema de planejamento da ação governamental já vem sendo acolhido pela organização da 

administração pública brasileira há muito tempo, sendo a atual Constituição plena de dispositivos que dão 

fundamento a este princípio por meio do qual se alcançam os objetivos da República Federativa do Brasil 

consagrados no art. 3º da Constituição”. CONTI, José Maurício. Arts. 22 a 33. In: CONTI, José Maurício 

(Coord.). Orçamentos públicos: a Lei 4.320/1964 comentada. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2010. p. 101.  

1015 COMPARATO, Fabio Konder. Para viver a democracia. São Paulo: Editora Brasiliense, 1989. p. 104-

105. Comparato volta ao tema em outra oportunidade, colocando que: “É indispensável e mesmo urgente 

instituir um órgão autônomo de planejamento, não só na esfera federal, mas também no âmbito regional 

(art. 43 da Constituição Federal) e nas chamadas regiões metropolitanas (art. 25, § 3º da Constituição 

Federal). A esse órgão competiria, com exclusividade, a elaboração dos planos de desenvolvimento, dos 

programas setoriais e dos orçamentos plurianuais correspondentes, cujas diretrizes deveriam ser 

previamente aprovadas pelo povo em plebiscito, antes da decisão final do órgão parlamentar competente. 

O órgão de planejamento comportaria uma superintendência e um conselho. O superintendente de 

planejamento seria nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, com a prévia aprovação do órgão parlamentar 

competente, e teria um mandato de duração superior à do Chefe do Executivo, admitida uma única 

recondução. O conselho de planejamento seria composto de representantes de setores importantes da 

sociedade civil – empresários, trabalhadores, pesquisadores, conselhos populares, por exemplo – nomeados 

pelo Chefe do Poder Executivo, conforme definido em lei complementar”. Idem. Brasil: verso e reverso 

constitucional. Cadernos IHU ideias, ano 2, n. 197, 2013. p. 37-38. Também propondo outra estrutura 

governamental para tratar de planejamento: GARCIA, Ronaldo Coutinho CARDOSO JR., José Celso. 

Subsídios para repensar o sistema federal de planejamento. In: CARDOSO JR., José Celso; CUNHA, 

Alexandre dos Santos. (Orgs.). Planejamento e avaliação de políticas públicas. Brasília: IPEA, 2015. p. 96 

e ss. 
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Neste ponto do raciocínio, é inevitável a indagação: a estrutura de poder estatal, 

construída pelo constitucionalismo clássico com base no pensamento político 

liberal, é apta a exercer essa função de desenvolver políticas ou programas de ação 

a longo prazo? Parece-me evidente que não. As instituições do Estado liberal, 

criadas anteriormente ao impacto da Revolução Industrial, tendem à neutralização 

do poder público, num contexto social estático. Os desvios e aberrações, quando 

ocorrentes, seriam casos individuais, incapazes de afetar a estrutura do todo 

coletivo. Os governantes, portanto, nesse esquema institucional, não tomam 

iniciativas nem empreendem políticas; eles administram os negócios correntes. 

Daí que sugere a criação de órgão independente, com composição que agregue não 

apenas pessoal técnico, mas representantes de grupos sociais, todos eleitos por prazos 

longos. O órgão poderia suscitar a incompatibilidade da legislação infraconstitucional com 

as normas de planejamento, estas em patamar hierárquico superior1016. É louvável, no 

sentido dessas linhas, a preocupação com a institucionalização de formas conducentes ao 

efetivo e tão necessário planejamento da atividade estatal. 

As objeções de Comparato encontram respaldo em estudo destinado à apreciação do 

processo orçamentário em países em desenvolvimento: Caiden e Wildavsky relatam a tensão 

institucional usualmente existente entre os órgãos fiscais e orçamentários e os órgãos de 

planejamento, quase sempre pendendo em favor dos primeiros1017. Daí que a ideia de um 

órgão diferenciado – com poderes normativamente aumentados para que seus planos sejam 

levados a cabo – se revela inteligente a partir de uma perspectiva interinstitucional, visando 

um equilíbrio de forças que permita considerar seriamente aquilo projetado para o futuro. 

O aspecto financeiro-orçamentário do planejamento estatal foi extensamente 

investigado por José Maurício Conti1018, que, dentre outras colocações, observa que “os 

órgãos de controle não são rigorosos com relação à aferição do cumprimento de metas, 

persecução de objetivos e alcance de resultados”, de forma que as auditorias realizadas “não 

                                                 

1016 Sobre ao atual debate sobre hierarquia entre as normas de planejamento e os orçamentos anuais, ver: 

FARIA, Rodrigo Oliveira de. PPA versus orçamento: uma leitura do escopo, extensão e integração dos 

instrumentos constitucionais brasileiros de planejamento. In: CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando 

Facury (Org.). Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: RT, 2011. 

1017 “The relationship between planning and finance is generally one-sided; finance usually holds most of the 

cards. It will allow planning influence up to the point of actual decision, but it will keep for itself the power 

to make decisions regarding overall distribution of resources and the prerogative of responding to 

emergencies. This is one reason why planners have found it hard to make the budget carry out the plan”. 

CAIDEN, Naomi e WILDAVSKY, Aaron. Planning and Budgeting in Poor Countries. London: 

Transaction Publishers, 2003. p. 251. 

1018 Ibidem, p. 360. 
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resultam em reconhecimento de descumprimento” do PPA, LDO ou LOA; não há “rigor no 

acompanhamento dos aspectos relacionados com o planejamento”. Nada obstante, o Autor 

argumenta que o Poder Judiciário “tem interferido cada vez mais”, dividindo tal atuação 

judicial entre as fases de “elaboração das normas de planejamento” e de “execução das 

normas de planejamento” 1019. Sustenta que: 

No primeiro grupo, encontramos, entre outros, os casos de judicialização em que 

se pretende obrigar o Estado a exercer sua função planejadora, elaborando planos 

que viabilizem a implementação de políticas públicas e deem cumprimento a 

determinações constitucionais e legais, concretizando direitos (...) Hipóteses em 

que se colocam em discussão os limites da separação de poderes e o sistema 

democrático de elaboração da lei orçamentária, baseada na atuação dos poderes 

Executivo e Legislativo. 

Como exemplo de interferência judicial na fase de elaboração do planejamento, cita 

justamente a ADPF nº 347, mencionada acima, quanto ao Estado de Coisas Inconstitucional. 

E postula, concordando com a posição então tomada pelo STF, que, existindo direitos e 

garantias fundamentais deitados pela Constituição, “a sociedade tem o direito de exigi-los”, 

sendo “legítimo e correto demandar ao Poder Judiciário que imponha à administração 

pública agir no sentido de conrcretizar, mediante planejamento, a implementação das 

referidas políticas públicas que resultarão na concretização dos direitos fundamentais”1020. 

Tudo visando “compelir o Poder Público a exercer o dever de planejar”1021. 

Como verificado pelas citações de diferentes espécies de planejamento 

(orçamentário, administrativo, econômico e mesmo tributário1022), quer-se fixar que planejar 

é ato juridicamente relevante e necessário, constitucionalmente determinado1023, para atingir 

os objetivos constitucionais. 

                                                 

1019 CONTI, José Maurício. O planejamento orçamentário da administração pública no Brasil. Tese (Concurso 

para provimento do cargo de Professor Titular). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 2017. p. 155-156 e 359 e ss. 

1020 Ibidem, p. 368. 

1021 Ibidem, p. 369. 

1022 REZZOAGLI, Luciano Carlos; REZZOAGLI, Bruno Ariel. Teoría de la igualdad intergeneracional: una 

perspectiva financiera y tributaria en la República Argentina. Revista Brasileira de Direito Tributário e 

Finanças Públicas, n. 33, jul-ago 2012. 

1023 Sobre os dispositivos positivados que ordenam o planejamento, ver: GARCIA, Ronaldo Coutinho 

CARDOSO JR., José Celso. Subsídios para repensar o sistema federal de planejamento. In: CARDOSO 
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E assim também ocorre com o objetivo de reduzir desigualdades. 

Desta feita, caso entenda-se que, por seus instrumentos fiscais-financeiros, o Estado 

brasileiro não vem agindo de maneira concertada para atenção deste objetivo (e espera-se 

que a visão dos instrumentos específicos conduza nesse sentido), então é possível e 

necessária a exigência, mesmo judicial, para que o Estado explicite seu planejamento, 

deitando suas premissas de forma clara; ou, inexistindo um, para que o Estado, por seus 

diversos órgãos competentes, crie fórmulas compreensíveis de agir em relação a este 

objetivo. 

Retomem-se as ideias iniciais: a atuação do Poder Judiciário nesse sentido serviria 

de “catalisador deliberativo”, promovendo o debate e forçando para que todas as instâncias 

competentes manifestem-se1024; assim, espera-se atingir o efeito “desbloqueador” 

institucional, superando impasses, destravando a pauta que sequer permite que o tema seja 

debatido mais a fundo, coordenando os diversos atores envolvidos, incluindo a sociedade 

civil na deliberação e reenquadrando as desigualdades, para que sejam vistas não mais como 

subproduto econômico, mas como algo valorado pela Constituição como negativo, e contra 

o qual se impõem ações concretas para que sejam reduzidas.  

É possível e desejável que o Poder Judiciário exija um plano de ação coerente para 

tratar do tema; que exija que este plano explore as vias possíveis, com seus pontos favoráveis 

e desfavoráveis; que, no mérito, exija deste plano de ação um conteúdo redistributivo 

mínimo1025. Nesse sentido, então – e apenas nesse, não atingindo, contudo, os passos 

seguintes em que o Judiciário se substitui aos demais como formulador e executor de 

                                                 

JR., José Celso; CUNHA, Alexandre dos Santos. (Orgs.). Planejamento e avaliação de políticas públicas. 

Brasília: IPEA, 2015. p. 86 e ss. 

1024 Coloca Matias Pereira: “é oportuno ressalvar a importância de se levar para o Congresso Nacional o debate 

e a definição antecipada de planos e programas, dentro de um sistema geral de finanças públicas. Isso é 

necessário porque o planejamento, como método racional de tomada de decisões e orientador das ações 

governamentais, mesmo diante da tendência de mudanças nas funções do Estado, não deve ser relegado. 

Isso porque, considerando sua importância como instrumento de definição de políticas públicas, propicia-

se, pela avaliação de sua execução, o controle sobre as ações do Estado”. MATIAS PEREIRA, José. 

Finanças públicas: a política orçamentária no Brasil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 139. 

1025 Como demandado pela Corte Constitucional Colombiana no caso T-025, como relatado por RODRIGUEZ-

GARAVITO, Cesar. Beyond the Courtroom. p. 1682. 
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políticas públicas –, entende-se possível a indicação de existência de um Estado de Coisas 

Inconstitucional. 

Afinal, “um Estado que abre mão de planejar o futuro, desta forma, abre mão de uma 

das características fundamentais da sua própria estatalidade e razão de existência”1026. E é 

imperativo que tome a dianteira dessas ações, já que é o Estado que intervém no domínio 

econômico visando promover o desenvolvimento sustentável1027; que está apto a zelar pelos 

interesses das gerações pósteras1028, sendo entidade contínua, representando gerações 

passadas, atuais e futuras1029, gozando de perenidade1030, tendo objetivos variáveis no 

tempo1031, formando uma realidade atemporal1032. 

O que deve ser reiterado, contudo, ao final, é que a figura do planejamento se mostra 

indispensável na busca pelo objetivo constitucional de redução de desigualdades. Na crítica 

desse planejamento (ou na falta dele) é que, entende-se, pode ser construída uma análise 

jurídica de constitucionalidade dos instrumentos hodiernos da atividade financeira do Estado 

(considerados em seu conjunto) que (i) sejam voltados para tal objetivo, (ii) sejam contrários 

ao objetivo, (iii) contenham o objetivo em maior ou menor grau, (iv) sejam indiferentes ao 

objetivo1033. 

                                                 

1026 BERCOVICI, Gilberto. Estado, planejamento e direito público no Brasil contemporâneo. In: CARDOSO 

JR., José Celso; SANTOS, Eugênio A. Vilela dos. (Orgs.). PPA 2012-2015: experimentalismo institucional 

e resistência burocrática. Brasília: IPEA, 2015. p. 33. 

1027 NUSDEO, Ana Maria. Desenvolvimento sustentável do Brasil e o protocolo de Quioto. Revista de Direito 

Ambiental, v. 37, 2005. 

1028 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2010. p. 438-440. 

1029 WEISS, Edith Brown. In fairness to future generations: international law, common patrimony, and 

intergenerational equity. Tokyo: The United Nations University, 1989. p. 48. 

1030 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 16. ed. rev. e atual. Dejalma de Campos. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 460. 

1031 BORGES, José Souto Maior. Introdução ao direito financeiro. São Paulo: Max Limonad, 1998. p. 14. 

1032 ADI 3273, rel. Min. Carlos Britto, rel. p/ Ac Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 16 mar 2005, DJ 02 mar 

2007, p. 141. 

1033 Comparato ensina: “o juízo de validade de uma política – seja ela empresarial ou governamental – não se 

confunde nunca com o juízo de validade das normas e dos atos que a compõem. Uma lei, editada no quadro 

de determinada política pública, por exemplo, pode ser inconstitucional, sem que esta última o seja. 

Inversamente, determinada política governamental, em razão de sua finalidade, pode ser julgada 

incompatível com os objetivos constitucionais que vinculam a ação do Estado, sem que nenhum dos atos 

administrativos praticados, ou nenhuma das normas que a regem, sejam, em si mesmos, inconstitucionais”. 

COMPARATO, Fabio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. Revista 

de Informação Legislativa, n. 138, abr-jun 1998. p. 45. 
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Como já reiterado, o dever de o Estado promover a redução de desigualdades sociais 

foi tomado por pressuposto. O necessário planejamento – âmbito político e também jurídico 

de efetivação desse dever – refletiria a posição de Saldanha, quando assevera: “ao estatismo 

brasileiro o que tem faltado é uma identificação maior com a realidade nacional e com as 

necessidades populares – raramente consultadas –, de onde lhe proviria uma maior 

substancialidade histórica e também uma flexibilidade mais eficiente: tem-lhe faltado ser 

publicismo”1034. 

 

3.2. O DIREITO ENQUANTO FERRAMENTA. 

Os temas apresentados acima são aqueles pensados numa perspectiva do direito 

enquanto objetivo, para observação dos instrumentos fiscais-financeiros hodiernos em face 

do objetivo constitucional de redução de desigualdades. 

Cumpre passar adiante. Quer-se tratar do mesmo tema, desta vez tomando o direito 

enquanto ferramenta. Isto implica “enfatizar que a seleção e a formatação dos meios a serem 

empregados para perseguir os objetivos predefinidos são um trabalho jurídico”, observando 

as “possibilidades de modelagem jurídica”1035.  

É pensar o direito enquanto matéria que estuda os meios necessários ao alcance do 

objetivo definido, em seus diversos aspectos de constitucionalidade, legalidade, eficácia, 

eficiência, dentre outros. 

Nas linhas adiante, seguindo a proposta apresentada, o meio analisado como 

promotor (ou não) do objetivo fundamental de redução de desigualdades é o tributo. Daí 

pensar em aspectos da tributação relacionados a este objetivo 

 

                                                 

1034 SALDANHA, Nelson. O jardim e a praça: ensaio sobre o lado “privado” e o lado “público” da vida social 

e histórica. Revista Ciência & Trópico, Recife, 11(l):105-121, jan-jun 1983. p. 120. 

1035 COUTINHO, Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 99. 



382 

 

 

3.2.1. Tributação e progressividade no Brasil. 

A progressividade tributária é instituto muito debatido historicamente. Talvez diante 

da forte conotação ideológica que traz consigo, encontram-se defensores e detratores 

igualmente apaixonados – e que muitas vezes trazem argumentos em seu favor ou contra 

que parecem pouco refletidos, o que não lhes impede de alcançar grande influência. 

De outra banda, convém notar que o tema é tratado de forma muito diversa quando 

abordado no âmbito exclusivo do Direito Tributário do que o é quando dentro da ciência das 

Finanças Públicas, da Economia ou ainda do Direito Financeiro. Entende-se, contudo, que 

todos esses temas estão relacionados e são, em verdade, entrecruzados; não são ou devem 

ser estanques uns em relação aos outros – conforme já tivemos a oportunidade de suscitar 

acima. 

Daí que as linhas adiante tentarão abordar a progressividade da tributação a partir de 

ótica tributária, sim, mas realizando esforço para incluí-la na perspectiva da atividade 

financeira do Estado.  

O que se quer é testar se a observação da progressividade tributária, a partir do 

objetivo fundamental de redução de desigualdades, traz novas perspectivas. No mais, 

considere-se de princípio, também, o pressuposto fixado por Schoueri quanto à possibilidade 

e viabilidade de as normas tributárias trazerem não apenas função fiscal/arrecadatória, mas 

também função extrafiscal – que encontra legitimação em valores outros, que não aqueles 

de sustentar o Estado e financiar suas atividades1036. O ordenamento jurídico-constitucional 

exerce influência nas normas tributárias para além da finalidade arrecadatória (e sua 

legitimação através da capacidade contributiva), especialmente através dos valores expostos 

no art. 170 da CF/88 e no art. 3º do texto constitucional. 

Buscando desenvolver a ideia da progressividade da tributação, considerando esta no 

seio da ampla atividade financeira do Estado e seus objetivos, serão abordados cinco 

subitens: (1) a função da progressividade no sistema tributário e sua legitimação pelos 

valores constitucionais; (2) o relacionamento que existe entre a progressividade e a 

                                                 

1036 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005. 
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capacidade contributiva; (3) a necessidade ou não de que a progressividade venha expressa 

na norma constitucional de outorga de competência tributária; (4) a exigência ou não que o 

sistema tributário seja progressivo, considerando-o (reitere-se) como um dos elementos da 

atividade financeira do Estado; e (5) breve análise dos julgados do STF sobre a 

progressividade e os argumentos que foram determinantes para sua aceitação ou rejeição 

naqueles casos. 

 

 Tributação e progressividade: funções. 

No sistema brasileiro, podem-se identificar algumas funções da progressividade 

tributária. Vê-se, por exemplo, a progressividade do IPTU no tempo em razão do grau de 

utilização do imóvel urbano (CF, art. 182, §4º, II); e a progressividade do ITR em razão de 

sua produtividade (CF, art. 153, §4º, I): tais regras têm claro objetivo de promover a função 

social da propriedade. Vislumbra-se mesmo a progressividade de alíquotas objetivando 

outros valores, como a proteção do meio ambiente. 

Contudo, tal utilização da progressividade tributária é atípica. 

A função típica da progressividade na tributação, abordada neste trabalho, é de 

redução de desigualdades, concretizando o dever estatal de redistribuir renda, tributando 

mais que proporcionalmente os mais ricos – e nesse sentido a progressividade tributária é 

chamada por alguns de “inovação mais importante do século XX em matéria fiscal”1037. 

Há quem defenda, mesmo, que a progressividade tributária é a mais poderosa forma 

de reduzir desigualdades1038, embora tal colocação deva ser ponderada, especialmente 

quando considerados, de maneira lata, os instrumentos financeiros à disposição do Estado – 

aqueles relacionados ao gasto público e as formas existentes de direcionar a atividade estatal 

às classes desfavorecidas1039. 

                                                 

1037 PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Intrínseca, 2014. p. 480. 

1038 PIKETTY, Thomas; SAEZ, Emmanuel. Inequality in the long run. Science, v. 344, n. 6186, maio 2014. p. 

838-842 e material suplementar disponível em: <http://eml.berkeley.edu/~saez/piketty-

saezScience14.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2015. 

1039 ARRETCHE, Marta. Conclusões: as políticas na trajetória da democracia à redução das desigualdades. In: 

ARRETCHE, Marta (Org.). Trajetória das desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos cinquenta 

http://eml.berkeley.edu/~saez/piketty-saezScience14.pdf
http://eml.berkeley.edu/~saez/piketty-saezScience14.pdf
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Tributar progressivamente, então, não é senão promover a igualdade material na 

tributação, impondo uma (re)distribuição da carga tributária segundo critério de equidade 

vertical (considerando as diversas faixas de renda) e não apenas observando critério 

horizontal (considerando contribuintes dentro de uma mesma faixa)1040. 

Mas, se é esta a função da progressividade, pode-se dizer que está de acordo com as 

premissas constitucionais sobre o exercício da tributação, especialmente considerando que 

esta é regida pelo princípio da capacidade contributiva (mais sobre a relação entre 

progressividade e capacidade contributiva adiante)? 

A resposta há de ser essencialmente positiva1041. Ora, a redução das desigualdades 

não apenas é princípio da ordem econômica (CF, art. 170, VII), como – e daí sua especial 

força axiológica – é objetivo fundamental do Estado brasileiro, como explicitamente consta 

do art. 3º, III, da Carta vigente. Entendendo a progressividade como um dos meios de 

                                                 

anos. 1. ed. São Paulo: Editora UNESP; CEM, 2015. p. 427. E afirma Sachs: “Getting the rich to accede to 

Justice Holmes’s wisdom is a big part of the challenge. Getting the government to plan and implement 

long-term policies properly and competently is another. The two challenges are, of course, inseparable. 

There is no way to increase the scale of government if the government remains as incompetent ans corrupt 

as it is today”. SACHS, Jeffrey. The price of civilization. NY: Random House, 2012. p. 211. No mesmo 

sentido: MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Tradução de 

Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 180-183 e 190. 

1040 GALLO, Franco. Las razones del fisco: ética y justicia em los tributos. Tradução ao espanhol de José A. 

Rozas Valdés e Francisco Cañal. Nota preliminar de José A. Rozas Valdés. Madrid: Marcial Pons, 2007. 

p. 141. Ainda: “A progressive income tax imposes certain efficiency costs and redistributes wealth from 

high-income to low-income individuals” - BANKMAN, Joseph; GRIFFITH, Thomas. Social Welfare and 

the Rate Structure: A New Look at Progressive Taxation. 75 Cal. L. Rev. 1905 (1987). In CARON, Paul 

L.; BURKE, Karen C.; McCOUCH, Grayson M.P. Federal Income Tax Anthology. 2. tiragem. Cincinnati, 

Ohio: Anderson, 2003. p. 127. Também: STIGLITZ, Joseph E. The price of inequality: how today’s divided 

society endangers our future. 1. ed. NY: W. W. Norton, 2012. p. 114-116. Ainda: “Tal mecanismo permite, 

de forma concreta e efetiva, que haja uma transferência de riquezas entre as diferentes classes sociais, 

propiciando a redistribuição de riquezas e, consequentemente, a tão almejada justiça fiscal” – 

GRUPENMACHER, Betina Treiger. IPTU, ITBI e capacidade contributiva: diversidade de bases de 

cálculo e critérios para a progressividade. 2014. Disponível em: <http://www.ibet.com.br/iptu-itbi-e-

capacidade-contributiva-diversidade-de-bases-de-calculo-e-criterios-para-a-progressividade-por-betina-

treiger-grupenmacher>. Acesso em: 01 maio. 2018.  p. 09. 

1041 Em sentido contrário é a opinião de Ricardo Lobo Torres, por entender que “o princípio da redistribuição 

de rendas, entendido como transferência de riqueza entre pessoas com a intermediação do Fisco, que só 

pode operar na via do orçamento público, tendo em vista que a incidência progressiva dos impostos e a 

cobrança de acordo com a capacidade contributiva podem fazer o rico menos rico, mas não conduzirão 

necessariamente ao enriquecimento do pobre”. TORRES, Ricardo Lobo. Ética e justiça tributária. In: 

SCHOUERI, Luís Eduardo; ZILVETI, Fernando Aurélio. Direito tributário: estudos em homenagem a 

Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998. p. 187. 
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concretização desse objetivo, há de se reconhecer em sua aplicação a coerência com o cerne 

da estrutura constitucional1042. 

Mas daí surgiria a questão: se tomado por pressuposto que o tributo é instrumento 

que visa arrecadar – financiar a ação do Estado –, como seria de se aceitar sua ação visando 

primordialmente outro fim? 

Já tivemos a oportunidade de rejeitar esta ideia no item 1.4, supra. Convém, por ora, 

acrescer que tem razão Luís Eduardo Schoueri quando observa que, por mais que a função 

primordial da tributação seja arrecadar valores para o funcionamento do Estado, esta não é 

sua única função1043. Já estão há muito superadas as opiniões que apontavam que a exação 

que tem por fim outro, que não a arrecadação (por exemplo, a indução de comportamentos) 

sequer caracterizam tributos (debate especialmente presente na Alemanha)1044. Nem 

tampouco deve-se buscar identificar uma norma (estaticamente considerada) que tenha 

objetivo extrafiscal; deve-se pesquisar, de forma diferente, a função extrafiscal presente em 

cada norma tributária – máxime porque em cada norma coexistem funções 

fiscais/arrecadatórias e funções extrafiscais/indutoras. Afinal, toda norma de imposição 

fiscal traz em seu bojo, em grau maior ou menor, uma forma de indução de comportamento. 

E toda norma tributária regulatória traz em seu âmago, da mesma forma, um conteúdo 

possivelmente arrecadatório. 

Quer-se reforçar, assim, a compatibilidade da progressividade tributária, enquanto 

concretização do objetivo de redução de desigualdades, com a Constituição Federal vigente, 

                                                 

1042 “A good tax system is one that fits the social institutions as well as other specific determinants of 

distribution and economic growth in each country”. AVI-YONAH, Reuven ; MARGALIOTH, Yoram. 

Taxation in developing countries: some recent support and challenges to the conventional view. Virginia 

Tax Review 27, n. 1, 2007. p. 20. Interessantes as colocações de Henry Tilbery em análise ampla da 

tributação sobre o patrimônio: “A escolha entre tributação progressiva e proporcional depende dos objetivos 

da política fiscal. Nos países onde há uma concentração acentuada de riqueza em mãos de uma pequena 

porcentagem de população e onde portanto esta tributação serve como instrumento de desmembramento 

dos grandes patrimônios, é indicada obviamente a progressividade”; “A redistribuição de rendas e de 

riquezas constitui-se em um dos objetivos mais importantes e inadiáveis da reforma tributária no Brasil, 

com enfoque especial para prevenir e corrigir a concentração de riquezas nas mãos de uma pequena 

porcentagem da população”. TILBERY, Henry. Reflexões sobre a Tributação do Patrimônio. In: Imposto 

de Renda – Estudos. n. 4. São Paulo: Resenha Tributária, 1987. p. 294-295 e 338. 

1043 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005. p. 87-89. 

1044 Ibidem, p. 109-116 e 225-229. 
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a qual se alcança por diferentes vias. É dizer: seja com amparo no art. 3º da CF/88, seja ainda 

tomando por fundamento a ideia de que a redistribuição de renda é inerente à tributação, a 

conclusão que se alcança quanto ao uso da progressividade é a mesma, por sua admissão 

genérica no sistema constitucional tributário. 

 

 Progressividade e capacidade contributiva. 

A progressividade, enquanto método de redução de desigualdades, como deve ter 

ficado claro pelas considerações acima, não está inserida na função fiscal (arrecadatória) do 

tributo. Sequer pode-se dizer que a implementação da progressividade em qualquer tributo 

importe em aumento de arrecadação; muda-se, certamente, isto sim, o perfil da arrecadação, 

buscando extrair mais de quem tem mais e menos de quem tem menos, ainda que isso 

implique perda do produto total arrecadado. 

A progressividade está, pois, na função extrafiscal do tributo1045. 

Mas dizê-la extrafiscal não é o mesmo que afirmar tratar-se de função indutora. 

Fiquemos, novamente, com a referida lição de Avi-Yonah: uma coisa é sua função 

redistributiva; outra é sua função reguladora (de induzir comportamentos, positiva ou 

negativamente1046). 

Posicionar a progressividade na função extrafiscal da norma tributária é deveras 

relevante. Especialmente quando observamos, com Schoueri, que a justificação do tributo 

importa em diferentes conclusões sobre sua fundamentação jurídico-constitucional e, por 

consequência, na análise concreta de sua constitucionalidade1047. 

                                                 

1045 BARRETO, Aires F. Progressividade (conteúdo, sentido, limites de sua aplicação ao IPTU). In TÔRRES, 

Heleno Taveira (coord.). Tratado de Direito Constitucional Tributário: Estudos em homenagem a Paulo 

de Barros Carvalho. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 447. 

1046 Não estamos de acordo com a doutrina de Marco Aurélio Greco (GRECO, Marco Aurélio. Contribuições 

de Intervenção no domínio econômico – Parâmetros para sua criação. In GRECO, Marco Aurélio [coord.]. 

Contribuições de intervenção no domínio econômico e figuras afins. São Paulo: Dialética, 2001) quando 

nega que a função indutora possa ser exercida “negativamente”, isto é, para induzir a não fazer. 

1047 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005. p. 221-222. Parece radical a posição de Yamashita, quando afasta absolutamente a 

consideração da capacidade contributiva da análise da função extrafiscal: “um tributo ou norma de 

finalidade extrafiscal é aquele que de nenhum forma se deixa justificar com ponderações de capacidade 

contributiva”. TIPKE, Klaus; e YAMASHITA, Douglas. Justiça fiscal e princípio da capacidade 

contributiva. 1. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002. p. 64. Como coloca Enrico de Mita: “Mesmo a 
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Assim, a análise da constitucionalidade do tributo, em sua função fiscal, deverá 

observar necessariamente o critério da capacidade contributiva1048. Este foi o discrímen 

eleito pela Constituição Federal, mas que não esgota o teste de constitucionalidade. A análise 

da constitucionalidade do tributo, em sua função indutora, observa critérios outros, máxime 

os axiomas constitucionalmente definidos; como a indução por meio da tributação é ação 

concretizadora da intervenção do Estado no domínio econômico, são os fundamentos e 

princípios da ordem econômica (CF, art. 170 e ss.) que darão este critério. 

E como já se referiu, acima, que as funções fiscal e extrafiscal convivem (em variados 

graus de importância atribuídos a uma ou outra em cada caso) em cada norma tributária, não 

se excluindo, também assim devem ser considerados os mencionados critérios de 

discriminação: não se excluem, mas coexistem, em variados graus de predominância. A 

análise da capacidade contributiva não será excluída, ainda que se reconheça na norma 

                                                 

tributação extrafiscal deve respeitar o princípio de capacidade contributiva no sentido de que, ainda que 

sendo preordenada a metas extrafiscais, e mesmo sendo estas metas alcançadas exatamente quando a 

hipótese de incidência não se verifica, a tributação deve ter como pressuposto um fato economicamente 

relevante, um fato que constitua manifestação de riqueza”. DE MITA, Enrico. O princípio da capacidade 

contributiva. In: FERRAZ, Roberto (Coord.). Princípios e limites da tributação. São Paulo: Quartier Latin, 

2005. p. 248. 

1048 “A tributação conforme da capacidade contributiva, além de significar um dever de só eleger fatos 

geradores que sejam índices de capacidade contributiva (regra), prescreve um dever de otimizar um estado 

de tributação em que a base de cálculo dos impostos (e contribuições com fato gerador típico destes) seja 

a mais precisa possível medida daquele fato” (p. 65); “A capacidde contributiva, enquanto critério de 

igualdade e ‘causa justificadora’ dos tributos com função fiscal, impõe-se como critério a ser usado pelo 

legislador de forma otimizada, na definição, em especial, da base de cálculo com vistas à justiça individual” 

(p. 199). ROCHA, Paulo Victor Vieira da. Substituição tributária e proporcionalidade: entre capacidade 

contributiva e praticabilidade. São Paulo: Quartier Latin, 2012. 



388 

 

 

tributária a função indutora1049. É que, novamente com Schoueri1050, a interpretação 

constitucional deve ser realizada em fatias: a comparação entre situações jurídicas deve 

ocorrer simultaneamente entre fatias e no interior de cada fatia, sob critérios distintos. 

Estas (sabidamente acanhadas) noções servem para questionar sobre a relação entre 

a progressividade tributária e a capacidade contributiva. 

Há os que defendem, como Conti1051, Grupenmacher1052, Horvath1053, Machado1054 e 

Piscitelli1055, que a progressividade nada mais é do que um meio de concretização da 

capacidade contributiva: os contribuintes mais abastados, afinal, seriam chamados a recolher 

os tributos em grau superior; a tributação progressiva seria uma forma mais completa de 

realização da capacidade contributiva do que a tributação proporcional; enquanto a 

                                                 

1049 “Eis a síntese: arrecadação e indução econômica são efeitos da tributação, ambas com justificação 

constitucional e em relação simbiótica. Nenhuma delas é absoluta ou se sobrepõe ao Estado do século XXI. 

A arrecadação não pode implicar o desvio de recursos empregados pelo setor privado na construção da 

liberdade coletiva. A intervenção do estado na economia não deve ultrapassar as barreiras impostas por um 

texto constitucional que prestigia a livre iniciativa. Não há que tolerar que os objetivos de arrecadação e 

indução econômica sejam postos em contraposição, num situação de ‘ou um, ou outro’. Ao contrário, do 

confronto entre ambos é que surgirá o equilíbrio esperado da norma tributária. Cai bem a propósito, no 

caso, o raciocínio próprio da ponderação, quando se impõe que valores igualmente prestigiados pelo 

ordenamento jurídico sejam contrapostos de modo a se construir a norma jurídica: qual corpo movido por 

forças com vetores e intensidades diversos, a tributação dar-se-á atendendo, de maneira ótima, ambos os 

objetivos”. SCHOUERI, Luís Eduardo. Tributação e indução econômica: os efeitos econômicos de um 

tributo como critério para sua constitucionalidade. In: FERRAZ, Roberto (coord.). Princípios e Limites da 

Tributação 2 – Os Princípios da Ordem Econômica e a Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 

1050 Idem. Tributação e indução econômica: os efeitos econômicos de um tributo como critério para sua 

constitucionalidade. In: FERRAZ, Roberto (coord.). Princípios e Limites da Tributação 2 – Os Princípios 

da Ordem Econômica e a Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 

1051 CONTI, José Maurício. Princípios tributários da capacidade contributiva e da progressividade. São Paulo: 

Dialética, 1996. 

1052GRUPENMACHER, Betina Treiger. IPTU, ITBI e capacidade contributiva: diversidade de bases de 

cálculo e critérios para a progressividade. 2014. Disponível em: <http://www.ibet.com.br/iptu-itbi-e-

capacidade-contributiva-diversidade-de-bases-de-calculo-e-criterios-para-a-progressividade-por-betina-

treiger-grupenmacher>. Acesso em: 01 maio. 2018. 

1053 HORVATH, Estevão. Mesa de debates no VI Congresso Brasileiro de Direito Tributário. Revista de Direito 

Tributário, n. 60. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 191-209.  

1054 Considera que “a progressividade efetivamente realiza o princípio da isonomia”. MACHADO, Hugo de 

Brito. Curso de direito tributário. 36. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2015. p. 305. 

1055 “A proporcionalidade, progressividade, seletividade e diferenciação de alíquotas são técnicas para melhor 

identificação do poder de contribuir dos cidadãos e, portanto, temas que complementam a análise do 

presente princípio”. PISCITELLI, Tathiane. A progressividade de alíquotas como realização da justiça 

fiscal: distributivismo e capacidade contributiva. Disponível em: <http://www.ibet.com.br/a-

progressividade-de-aliquotas-como-realizacao-da-justica-fiscal-distributivismo-e-capacidade-

contributiva-por-tathiane-piscitelli/>. Acesso em 22 mar. 2018. 

http://www.ibet.com.br/a-progressividade-de-aliquotas-como-realizacao-da-justica-fiscal-distributivismo-e-capacidade-contributiva-por-tathiane-piscitelli/
http://www.ibet.com.br/a-progressividade-de-aliquotas-como-realizacao-da-justica-fiscal-distributivismo-e-capacidade-contributiva-por-tathiane-piscitelli/
http://www.ibet.com.br/a-progressividade-de-aliquotas-como-realizacao-da-justica-fiscal-distributivismo-e-capacidade-contributiva-por-tathiane-piscitelli/
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proporcionalidade traz apenas aumento de arrecadação em números absolutos, a 

progressividade reflete esse aumento também em números relativos1056. Monteiro apresenta 

diversos outros tributaristas que assim também entendem (Ataliba, Souto Maior Borges, 

Furlan, Lacombe)1057. Bustamante e Dutra caminham neste sentido, embora manifestando-

se especificamente quanto ao ITCMD, quando afirmam a impositividade da progressividade 

com base no art. 145, §1º, da CF/881058. Também Lodi Ribeiro aponta, embora relutante, 

nesta direção1059.  Para Scaff, é a progressividade que “traduz de forma mais expressiva a 

capacidade contributiva”1060. 

                                                 

1056 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Princípios fundamentais do imposto de renda. In: SCHOUERI, Luís 

Eduardo; ZILVETI, Fernando Aurélio. Direito tributário: estudos em homenagem a Brandão Machado. 

São Paulo: Dialética, 1998. p. 216. 

1057 MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo. A progressividade em suas facetas fiscal e extrafiscal. 

Uma releitura do instituto e de sua inter-relação com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Revista 

Tributária e de Finanças Públicas, v. 103, mar-abr/2012. Rodrigues defende uma posição similar, embora 

não idêntica: “A progressividade não é uma decorrência necessária da capacidade contributiva, mas sim 

um refinamento deste para alcançar a justiça”. RODRIGUES, Sirley Aparecida Lopes. A sistemática da 

progressividade tributária como mecanismo de igualdade. Revista Tributária e de Finanças Públicas, v. 

117, jul-ago 2014. 

1058 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de; DUTRA, Franklin Vinícius Marques. A tributação sobre heranças 

e doações e sua justificação moral: parâmetros introdutórios para a sua valoração e para melhoramentos no 

sistema jurídico. In: DERZI, Misabel Abreu Machado; MELO, João Paulo Fanucchi de Almeida (Coords.). 

Justiça Fiscal. Belo Horizonte: Del Rey, 2016. p. 629. 

1059 “O próprio John Rawls, embora defenda que os tributos com finalidade arrecadatória incidentes sobre as 

despesas ou rendas devam ser proporcionais em sociedades que já atingiram alto grau de respeito aos 

princípios da Justiça como equidade, uma vez que essa modalidade de tributação é mais adequada ao 

estímulo da produção, reconhece também que nos sistemas tributários de países em que haja maior 

desigualdade social, a progressividade dos impostos sobre a renda é medida exigida pelos princípios da 

Liberdade, da Igualdade equitativa de oportunidades e da diferença. Nesse mesmo sentido, Klaus Tipke 

entende, na esteira do Tribunal Constitucional Alemão, que a progressividade rompe com a Igualdade, mas 

este rompimento é justificado pelo princípio do Estado Social, que tem por objetivo a distribuição de 

riquezas. Deste modo, numa sociedade marcada por profundas desigualdades sociais como a nossa, a 

progressividade é, especialmente no Imposto de Renda, o instrumento mais adequado à aplicação do 

princípio da Capacidade Contributiva, baseando-se na Solidariedade e na Justiça Social. É que a 

proporcionalidade, embora revele manifestação da capacidade contributiva, uma vez que não adota um 

valor fixo na tributação, se traduz num instrumento bastante tímido na distribuição de rendas, limitando-se 

a garantir a Igualdade formal entre os cidadãos, o que no Estado Social revela-se insuficiente. Ademais, 

como bem observa Luciano Amaro, a Capacidade Contributiva não se esgota na proporcionalidade, uma 

vez que aquela exige ‘a justiça da incidência em cada situação isoladamente considerada e não apenas a 

justiça relativa entre uma e outra das duas situações’”. LODI, Ricardo. A correção da tabela do Imposto de 

Renda de acordo com a inflação. In: Anais da XXII Conferência Nacional dos Advogados: Constituição 

democrática e efetivação dos direitos. 2014. p. 144. 

1060 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república e 

direitos fundamentais. Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito 

Financeiro). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 377. 
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Há, por outro lado, os que defendem que a progressividade ofende a capacidade 

contributiva: a tributação proporcional realizaria plenamente a capacidade contributiva, de 

maneira que pela progressividade os mais abastados não seriam chamados a contribuir 

conforme suas possibilidades, mas acima delas (enquanto os menos abastados não seriam 

chamados a contribuir conforme suas possibilidades, mas abaixo delas)1061. 

Parece-nos, entretanto, que ambas as posições equivocam-se: a capacidade 

contributiva admite a progressividade, embora não a exija1062. 

A progressividade (genericamente considerada) não é exigência da capacidade 

contributiva. De fato, a progressividade importa em imposição de fardo tributário maior 

sobre uns (mais ricos) do que sobre outros. Afirmar que a progressividade é âmbito de 

concretização da capacidade contributiva seria exigir que todos os tributos fossem, para 

(melhor) atender ao comando constitucional de discriminação, progressivos. Mas isto não é 

verdade, o que se conclui especialmente quando consideradas as características diferentes 

de cada tributo consoante a outorga de competência: por suas próprias especificidades, uns 

estão melhor adequados para servir à progressividade do que outros. 

                                                 

1061 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 360. Revisão dessas doutrinas 

pode ser encontrada em: BARRETO, Aires F. Progressividade (conteúdo, sentido, limites de sua aplicação 

ao IPTU). In TÔRRES, Heleno Taveira (coord.). Tratado de Direito Constitucional Tributário: Estudos 

em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 444-449; e em: TIPKE, Klaus; 

YAMASHITA, Douglas. Justiça fiscal e princípio da capacidade contributiva. 1. ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2002. p. 72 e ss. O tema aparece ainda em: ATALIBA, Geraldo. IPTU – progressividade. Revista 

de Direito Tributário. São Paulo, v. 15, n. 56, abr-jun 1991; OLIVEIRA, Yonne Dolácio de. 

Progressividade do IPTU e princípios da capacidade contributiva e da redistribuição. Cadernos de Direito 

Tributário e Finanças Públicas. São Paulo, v. 5, n. 17, out-dez 1996; GUTIERREZ, Miguel Delgado. O 

imposto de renda e os princípios da generalidade, da universalidade e da progressividade. Tese 

(Doutorado). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2009. p. 172 e ss; VAREJÃO, José Ricardo do 

Nascimento. Princípio da igualdade e direito tributário. São Paulo: MP Editora, 2008. p. 146 e ss. Catarino 

coloca: “Se é possível deslocar o problema da progressividade para fora do sistema fiscal, como alguns 

defendem, imputando a necessidade de taxas progressivas a razões ‘externas’, temos então que a sua raiz 

resulta directamente dos valores da igualdade e da justiça social, não dos impostos tal como foram 

concebidos. Se são, como é reconhecido, preocupações de natureza social que justificam a progressividade 

das taxas de imposto como confessado meio de densificar a justiça social, torna-se claro que a 

progressividade é vista aqui como um mero instrumento de acção”. CATARINO, João Ricardo. 

Redistribuição tributária: Estado Social e escolha individual. Coimbra: Almedina, 2008. p. 37. 

1062 TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça fiscal e princípio da capacidade contributiva. 1. ed. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2002. p. 35. Nesse sentido também a posição de: SANTOS, Ramon Tomazela. 

A progressividade do Imposto de Renda e os desafios de política fiscal. Revista Direito Tributário Atual, 

n. 33. São Paulo: IBDT/Dialética, 2015. p. 335-338. 
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O que a capacidade contributiva exige, isto sim, é a proporcionalidade1063.  

Mas tampouco procede a tese diametralmente oposta. Não se vislumbra a 

progressividade (genericamente considerada) como transgressão da capacidade contributiva. 

Embora a tributação seja mais que proporcional, não se pode negar que ínsita à ideia de 

progressividade está a noção de igualdade material – de tratar desigualmente os desiguais, 

na medida de sua desigualdade1064 – que deve ser acoplada ao debate.  

Não se deve esquecer, ainda, que o sistema jurídico-tributário já prevê consequências 

para as hipóteses (havendo progressividade ou não) em que a capacidade contributiva é 

desrespeitada pela norma tributária: seu limite importa em confisco. E o confisco é vedado 

em mandamento constitucional impositivo. 

Então, a progressividade, a um só tempo, não é elemento de concretização da 

capacidade contributiva nem elemento de sua violação. Uma análise dicotômica 

(maniqueísta) poderia conduzir à conclusão de que tais razões são contraditórias. Mas não 

se entende que assim seja. 

                                                 

1063 BARRETO, Aires F. Progressividade (conteúdo, sentido, limites de sua aplicação ao IPTU). In TÔRRES, 

Heleno Taveira (coord.). Tratado de Direito Constitucional Tributário: Estudos em homenagem a Paulo 

de Barros Carvalho. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 445. Nesse sentido, ver ainda: POLIZELLI, Victor 

Borges. Progressividade: distribuição de renda e indução. Revista Direito Tributário Atual, n. 21, de 2007. 

p. 367. Ainda: “Enquanto critério da tributação, a capacidade contributiva rejeita que o conjunto dos 

impostos (o sistema fiscal) e cada um dos impostos de per si tenham por base qualquer outro critério, seja 

ao nível das respectivas normas, seja ao nível dos correspondentes resultados. Atento o seu âmbito, um tal 

critério, objectivamente, vale apenas relativamente aos impostos fiscais e no concernente à respectiva 

obrigação de imposto e, subjectivamente, diz respeito somente aos contribuintes (e não a outros sujeitos 

passivos fiscais), sejam cidadãos ou estrangeiros, pessoas singulares ou colectivas. Relativamente ao 

quantum ou intensidade da tributação, a capacidade contributiva não constituiu qualquer suporte da 

progressividade do sistema fiscal ou dos impostos, indiciando-nos antes a opção por impostos 

proporcionais”. NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Livraria 

Almedina, 1998. p. 689. 

1064 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução da 5.ª ed. alemã, por Virgílio Afonso da 

Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 410. Nove são os enunciados criados pelo autor: Ao legislador é 

vedado tratar (1) “o igual desigualmente”; (2) “o substancialmente igual desigualmente”; e (3) o 

substancialmente igual arbitrariamente de forma desigual”, de onde decorre que (4) uma igualdade 

substancial está presente nos casos em que um tratamento desigual for necessariamente arbitrário; e que (5) 

o igual não pode ser tratado arbitrariamente de modo desigual; daí por que (6) tratamentos arbitrariamente 

desiguais são proibidos. Analisando pela ótica da desigualdade, (7) se não houver uma razão suficiente para 

a permissibilidade de um tratamento desigual, então, o tratamento igual é obrigatório; (8) se não houver 

razão suficiente para a permissibilidade de um tratamento igual, então, é obrigatório um tratamento 

desigual; e, finalmente, (9) se houver uma razão suficiente para o dever de um tratamento desigual, então, 

o tratamento desigual é obrigatório. 
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A controvérsia parece equívoca desde a origem: quando se questiona se a 

progressividade aperfeiçoa ou macula a capacidade contributiva, parte-se do pressuposto de 

que há aí uma relação de continente e contido que, em análise mais detida, não se faz 

presente. Como estipula Catarino, a progressividade “resulta de uma exegese que é, afinal, 

estranha e não imanente aos sistemas fiscais, pelo menos no sentido de que lhes foi imposta 

de fora para dentro” – assim, a relação entre progressividade e capacidade contributiva “se 

caracteriza hoje muito mais pela oposição do que pela contiguidade”1065. 

Especialmente com Tipke, quer-se registrar que a progressividade é meio de 

realização de política social, por meio da tributação. Coerentemente com o que se vem 

defendendo a respeito da atuação (não meramente instrumental) da atividade financeira do 

Estado, este é um exemplo claro: a incidência tributária atuando ativamente na 

transformação social através da incidência fiscal mais que proporcional. Então, seria mesmo 

fútil buscar seu controle por meio do critério exacional-arrecadatório, a capacidade 

contributiva; respondendo a uma outra função, atende a outro critério1066. 

Como já sustentado, a progressividade se coloca como função extrafiscal não-

indutora. A análise da norma tributária, então, deverá considerar de maneira concomitante 

(convivência-coexistência) o critério de discrímen fiscal (capacidade contributiva) e o 

critério de discrímen extrafiscal (redução de desigualdades), trazido pela 

progressividade1067. 

A conjugação desses critérios (medidas de comparação) é que dirá sobre a 

legitimidade e constitucionalidade dessa norma. 

                                                 

1065 CATARINO, João Ricardo. Redistribuição tributária: Estado Social e escolha individual. Coimbra, 

Almedina, 2008. p. 430. 

1066 “A progressividade, a meu ver, rompe com a igualdade. Mas esse rompimento é justificado pelo princípio 

do Estado social, que tem por objetivo, entre outros, a distribuição da renda e do patrimônio, a correção da 

distribuição da riqueza. A tributação progressiva da renda é política social da lei tributária”. TIPKE, Klaus. 

Princípio da igualdade e ideia de sistema no direito tributário. Tradução de Brandão Machado. In: 

MACHADO, Brandão (Coord.). Direito tributário: estudos em homenagem ao Prof. Ruy Barbosa 

Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 527. 

1067 Afirmam Tipke e Yamashita: “o princípio da capacidade contributiva não se aplica a tributos com 

finalidade extrafiscal, que no entanto têm sua constitucionalidade controlada pelo princípio da 

proporcionalidade”. TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça fiscal e princípio da capacidade 

contributiva. 1. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002. p. 62. 
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Quer-se argumentar, portanto, que o debate sobre a relação entre progressividade e 

capacidade contributiva, embora possa ser útil em algumas searas, se revela inadequado 

desde a origem, considerando a progressividade como parte da função extrafiscal de redução 

de desigualdades. A progressividade não está contida na capacidade contributiva; nem 

tampouco a transgride. É externa, conjugando-se a ela quando da análise da legitimidade 

constitucional da norma tributária. 

 

 Progressividade, competência e (des)necessidade de previsão expressa. 

Já se referiu que alguns tributos, por suas características inerentes, estão mais aptos 

a encampar a progressividade do que outros. Esta ideia está refletida em diversos itens 

tratados acima, especialmente observando a regressividade dos tributos sobre o consumo e 

o maior potencial desconcentrador dos tributos sobre a renda e sobre o patrimônio. Mas não 

se pretende, nesta oportunidade, descer às minúcias da estrutura de cada tributo, para 

investigar sua aptidão ou não para tais fins. Nada obstante, impõem-se algumas noções, para 

prosseguir no tema que se pretendeu delinear. 

É que grande parte da doutrina1068, especialmente referindo a progressividade do 

IPTU em razão do valor do imóvel, antes da Emenda Constitucional nº 29/2000, afirmou sua 

inconstitucionalidade argumentando que apenas seria lícita tal progressividade caso 

estivesse expressamente prevista na regra constitucional de outorga de competência, como 

ocorre com o Imposto sobre a Renda (CF/88, art. 153, §2º, I). O argumento parece embasado 

na noção de que tudo o que é permitido ao Estado, em termos de tributação, está posto entre 

os artigos 145 e 156 da CF/88.  

                                                 

1068 Dentre outros: ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009.  p. 

65; GRECO, Marco Aurélio. IPTU: progressividade, função social da propriedade. Revista de Direito 

Tributário. São Paulo, v. 14, n. 52, abr-jun 1990; BARRETO, Aires F. Progressividade (conteúdo, sentido, 

limites de sua aplicação ao IPTU). In TÔRRES, Heleno Taveira (coord.). Tratado de Direito Constitucional 

Tributário: Estudos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: Saraiva, 2005; OLIVEIRA, 

Yonne Dolácio de. Progressividade do IPTU e princípios da capacidade contributiva e da redistribuição. 

Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas. São Paulo, v. 5, n. 17, out-dez 1996. O STF também 

adotou essa compreensão na ADC 8 MC, Relator(a): Min. Celso De Mello, Tribunal Pleno, julgado em 

13.out.1999, DJ 04-04-2003 – embora naquela oportunidade a fundamentação tenha se voltado mais para 

a vedação de tributação confiscatória do que à análise efetiva da necessidade ou não de expressa previsão 

constitucional para estabelecimento da progressividade. 
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Assim, a ausência de uma indicação expressa sobre a progressividade naquelas 

normas impossibilitaria sua fixação por meio da legislação ordinária. Aceitar-se-iam, como 

critérios de discrímen na distribuição da carga tributária, apenas os contidos na materialidade 

(norma de incidência), conjugados com o critério da capacidade contributiva (CF/88, art. 

145, §1º). Nenhum outro. Este argumento considera, ademais, que sempre que o constituinte 

quis permitir a tributação progressiva, o fez expressamente. E referindo tributos reais, que 

seriam menos suscetíveis à personalização, também, parte dessa doutrina indica que a 

classificação do tributo conduziria à necessidade de previsão expressa da norma 

constitucional. 

O Supremo Tribunal Federal parece ter assim entendido, quando julgou 

inconstitucional a progressividade do IPTU em razão do valor do imóvel, dobrando-se 

posteriormente a Emenda Constitucional que efetivamente trouxe tal previsão expressa. 

Nada obstante, como se verá adiante, deve-se mesmo concluir pela assistematicidade da 

apreciação do STF sobre o tema. 

Entretanto, considerando as posições apresentadas acima, estes argumentos parecem 

perder força. 

A regra constitucional de outorga de competências não encerra a juridicidade 

constitucional da tributação. Os tributos, repita-se, são instrumentos da atividade financeira 

do Estado e a atividade financeira do Estado presta-se à consecução dos fins e valores 

constitucionalmente eleitos. 

Daí que não parece acertado restringir a possibilidade de instituição da 

progressividade tributária aos casos em que a norma de outorga assim o faz expressamente. 

Dizê-lo parece fazer tábula rasa de tantas outras normas constitucionais de igual ou superior 
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relevância, vedando-lhes o acesso à seara tributária1069. E isso seria fazer do tributo, na 

Constituição, item autorreferencial, autóctone1070. 

A progressividade responde a uma função de redução de desigualdades, que não 

apenas é princípio da ordem econômica, mas, sobretudo, é objetivo da República Federativa 

brasileira. Nessa linha, impedir a progressividade tributária sob tal argumento importaria em 

negar que o tributo é um dos instrumentos de que dispõe o Estado para alcançar seus 

objetivos. O que não se sustenta na perspectiva do tributo enquanto parte do contexto mais 

amplo da atividade financeira do Estado1071. 

Daí que é de se retomar o já colocado acima: a progressividade encerra função 

extrafiscal. Na análise da legitimidade constitucional da imposição fiscal, esta função há de 

ser conjugada com a função fiscal – ambas fazem parte da equação e devem ser respeitadas. 

Afirmar que apenas os critérios constantes da outorga de competência é que são admitidos, 

                                                 

1069 “Em face disso, pode-se rapidamente concluir pela possibilidade de utilização de alíquotas progressivas 

nos impostos reais. Referidos impostos são representativos da tributação sobre o patrimônio, que, por 

excelência, revelam maior capacidade de uma distribuição equânime dos ônus tributários. A tributação 

progressiva da riqueza, seja expressa em renda, seja expressa em patrimônio, é uma das formas mais 

legítimas de realização da justiça fiscal, pois que implica a imposição de ônus mais pesados para aqueles 

que externalizam sua capacidade econômica pela detenção de bens, e não simplesmente pelo consumo, que 

é contingente, além de evitar ou minimizar os efeitos da acumulação de riqueza”. PISCITELLI, Tathiane. 

A progressividade de alíquotas como realização da justiça fiscal. IBET, 2014 

1070 “O Direito Tributário limita a arrecadação; o Direito Financeiro busca a melhor utilização dos recursos 

arrecadados em prol do bem comum. Um é vinculado a uma ideia individual, de retirada de dinheiro do 

bolso privado; o outro é vinculado a uma ideia de bem público, de satisfação das necessidades públicas. 

Um busca limitar a arrecadação, e só se arrecada de quem tem bens; o outro visa à utilização desses bens 

arrecadados de quem tem em prol de quem não tem ou de quem tem menos recursos. (...) Não há aqui uma 

separação entre direito privado de um lado e público do outro, como ela também não existe na metáfora do 

jardim e da praça; a diferença ocorre na ótica que se aplica ao fenómeno, e não nele próprio. (...) Deve 

haver uma relação de equilíbrio, de complementaridade entre esses dois direitos, tal como existe entre o 

jardim e a praça, entre a esfera pública e a privada. Essa relação há de ser de equilíbrio dinâmico, histórico, 

com maior intensidade para um ou para outro ao longo do tempo. Não pode haver jardim onde não existe 

praça, e vice-versa. Um não existe sem o outro. Em certo momento histórico é necessário, para a redução 

das desigualdades económicas, que o grupo possuidor de maior quantidade de bens, valores e património 

contribua de forma mais intensa para a emancipação económica daqueles que possuem menos. Quem 

poderá suprir as necessidades de saúde, educação e saneamento básico daqueles que ganham pouco, senão 

o Estado? E o dinheiro deste advém do bolso daqueles que ganham ou possuem mais”. SCAFF, Fernando 

Facury. O jardim e a praça ou a dignidade da pessoa humana e o direito tributário e financeiro. In: TORRES, 

Heleno Taveira (Coord.). Direito e poder nas instituições e nos valores do público e do privado 

contemporâneos – Estudos em homenagem a Nelson Saldanha. Barueri: Manole, 2005. 

1071 “Por outro lado, no Brasil, a adoção de tal sistema [refere-se à progressividade tributária] vem sendo 

efetuada com timidez, atingindo os impostos progressivos a um máximo relativamente baixo, o que, no 

dizer de Pontes de Miranda, exclui da taxação desejável os ‘verdadeiros milionários’”. FARIA, Anacleto 

de Oliveira. Do princípio da igualdade jurídica. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, Ed. da Universidade 

de São Paulo, 1973. p. 255. p. 255. 
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implica também em negar a função extrafiscal, analisando a norma apenas sob sua 

fiscalidade. 

E sob o ponto de vista hermenêutico, o argumento ora em debate importaria também 

em privilegiar um critério de interpretação topográfica (certamente útil, mas não absoluta) 

em detrimento da interpretação sistemática, que considere a Constituição em sua 

integralidade e as múltiplas interrelações entre seus diversos capítulos – ou “Constituições 

Parciais”, como querem alguns estudiosos1072. 

Finalmente, cabem ainda duas observações. 

Primeira: ainda que não se aceite que a força normativa do art. 3º justifica a 

progressividade do tributo, é válido concluir que o tributo observa, como medida de 

comparação, apenas a capacidade contributiva. Pois bem. Se aceito, como acima, que a 

progressividade não é exigida pela capacidade contributiva, mas tampouco a ofende (como 

defendido acima), mais uma vez poder-se-ia ultrapassar a necessidade de sua previsão 

expressa na norma de competência em não havendo transgressão segundo o discrímen 

constitucionalmente eleito. 

Eis que a progressividade tributária há de ser aceita, ainda que a regra de competência 

não a afirme expressamente. E deve ser aceita porque, dentre outros, é meio de concretização 

do disposto no art. 3º, III, da CF/88, de onde surgiria a questão: isso implica dizer que todos 

os tributos podem ser progressivos? Que estará sempre assegurada a constitucionalidade da 

tributação progressiva, independentemente das características específicas do tributo? 

A resposta é negativa. 

Como qualquer função extrafiscal, a redução de desigualdades, buscada através da 

progressividade, deve ser submetida a teste, no interior da tributação. 

                                                 

1072 Para ficar com o ensinamento de Heleno Taveira Torres, podemos “assinalar a compreensão da 

Constituição Financeira como uma ordem axiológica que visa a concretizar valores e fins, tanto ‘diretos’, 

na realização da atividade financeira do Estado, quanto ‘indiretos’, na concretização das Constituições 

Econômica, Social ou Político-Federativa”. Ou, em outras palavras, nas “funções de dirigismo ou 

intervencionismo, o Estado tem ao seu dispor a atividade financeira para condicionar, modificar, fomentar 

ou desestimular as ações dos particulares”. TORRES, Heleno Taveira. Teoria da Constituição Financeira. 

Tese (Concurso para provimento de cargo de Professor Titular). Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo. São Paulo, 2014. p. 146 e 253. 
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Então, apesar de sua aceitação genericamente considerada, há de se controlar se e 

quanto a finalidade está sendo/pode ser alcançada na estrutura daquele imposto. 

Assim, parecem razoáveis as críticas à progressividade do IPTU em razão do valor 

do imóvel, não por ausência de fundamentação constitucional suficiente para sua aplicação; 

mas pelo questionamento quanto à possibilidade/eficácia de a progressividade alcançar seu 

objetivo no seio deste imposto1073. Em ficando demonstrada – seja por meios jurídicos seja 

ainda por análises econômicas ou sociológicas – que as alíquotas mais altas não alcançam a 

parcela mais rica dos cidadãos e assim oneram mais aqueles que têm menor patrimônio (ou 

que não consegue, por quaisquer razões, alcançar os que têm maior patrimônio, assim 

falhando no objetivo de reduzir desigualdades), então tal progressividade poderá ser objeto 

de questionamento. Embora, com Piscitelli, devamos reconhecer que a situação debatida é 

caso marginal de confronto entre axiomas onde, salvo caso de grave transgressão, deve-se 

privilegiar a função distributiva da tributação, mantendo a progressividade apesar desta 

situação juridicamente imperfeita1074. 

Nada obstante, impõe-se lembrar que, nos dias atuais, as Administrações Tributárias 

dispõem de acesso, cruzamento e intercâmbio de dados de forma ampla e crescente. Logo, 

a objeção fundada na existência de patrimônio imobiliário em diversos municípios poderia, 

em tese, ser suplantada pela consideração em conjunto desse patrimônio, para fins de 

incidência progressiva.  

É neste sentido, entende-se, que a estrutura de cada tributo e suas características 

específicas serão mais relevantes na análise da progressividade. 

                                                 

1073 Coloca Monteiro: “sendo o fundamento de validade da chamada progressividade fiscal o ideal de justiça 

distributiva, e, igualmente certo que a tributação do IPTU, por consistir em apenas parcela do patrimônio 

do contribuinte, e ainda assim circunscrita aos limites territoriais de um determinado Município, não se 

presta ao referido escopo, sendo mecanismo inadequado ao fim colimado”. MONTEIRO, Alexandre Luiz 

Moraes do Rêgo. A progressividade em suas facetas fiscal e extrafiscal. Uma releitura do instituto e de sua 

inter-relação com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Revista Tributária e de Finanças 

Públicas, v. 103, mar-abr/2012. 

1074 PISCITELLI, Tathiane. A progressividade de alíquotas como realização da justiça fiscal: distributivismo 

e capacidade contributiva. Disponível em: <http://www.ibet.com.br/a-progressividade-de-aliquotas-como-

realizacao-da-justica-fiscal-distributivismo-e-capacidade-contributiva-por-tathiane-piscitelli/>. Acesso em 

22 mar. 2018. 

http://www.ibet.com.br/a-progressividade-de-aliquotas-como-realizacao-da-justica-fiscal-distributivismo-e-capacidade-contributiva-por-tathiane-piscitelli/
http://www.ibet.com.br/a-progressividade-de-aliquotas-como-realizacao-da-justica-fiscal-distributivismo-e-capacidade-contributiva-por-tathiane-piscitelli/
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O que conduz à segunda observação: o argumento de que os tributos reais 

(classificação quanto à incidência objetiva ou subjetiva)1075 não devem ser objeto de 

progressividade porque incidem sobre o bem (e não sobre a pessoa) perde substancial força 

quando confrontado com o objetivo de reduzir desigualdades, considerando que os tributos 

sobre a propriedade (classificação econômica) estão mais aptos à desconcentração 

econômica. Este contra-argumento é reforçado e potencializado diante da realidade 

brasileira, onde os tributos sobre a propriedade já são pouco utilizados, prejudicando a 

função redistributiva. 

 

 Progressividade do sistema tributário: exigência constitucional? 

A Constituição italiana, logo após determinar que todos contribuirão em razão de sua 

capacidade contributiva, afirma que a progressividade é critério que informará todo o 

sistema tributário daquela nação1076. 

Yonne Dolácio de Oliveira, comentando tal dispositivo italiano, afirma, com base 

em Victor Uckmar, que isto não significa que todos os tributos terão de ser progressivos. 

Mas que o sistema tributário, em sua integralidade, deve sê-lo1077. 

Tomando de exemplo tal doutrina, cumpre então questionar: o mesmo pode ser dito 

do sistema tributário brasileiro? Esta pergunta pode ser lida ao lado das ideias de Godoi, para 

quem há evidências “de que o grau de aderência à progressividade do sistema tributário 

brasileiro como um todo vem decrescendo ao longo das últimas décadas” – o que afirma 

                                                 

1075 “Não acatamos a classificação adotada pela Corte Suprema no sentido de que os impostos podem ser reais 

ou pessoais. Segundo pensamos, todos os impostos são pessoais, na medida em que é sempre a pessoa do 

contribuinte, natural ou jurídica, que suporta o respectivo ônus financeiro, e ainda porque todos os impostos 

incidem sobre alguma forma de disponibilidade econômica (propriedade de imóvel urbano, propriedade de 

imóvel rural, renda, propriedade de veículo automotor, disponibilidade econômica decorrente de 

transmissão de imóveis)”. GRUPENMACHER, Betina Treiger. IPTU, ITBI e capacidade contributiva: 

diversidade de bases de cálculo e critérios para a progressividade. 2014. Disponível em: 

<http://www.ibet.com.br/iptu-itbi-e-capacidade-contributiva-diversidade-de-bases-de-calculo-e-criterios-

para-a-progressividade-por-betina-treiger-grupenmacher>. Acesso em: 01 maio. 2018. 

1076 “Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il 

sistema tributario è informato a criteri di progressività”. 

1077 OLIVEIRA, Yonne Dolácio de. Progressividade do IPTU e princípios da capacidade contributiva e da 

redistribuição. Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas. São Paulo, v. 5, n. 17, out-dez 1996. 

p. 41. 
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observando que a tributação era e continua sendo baseada nos tributos sobre o consumo; que 

o ônus tributário segue sendo mais pesado aos mais pobres; que a tributação do IRPF segue 

enviesada aos rendimentos do trabalho; que o número de alíquotas progressivas diminuiu1078. 

A primeira resposta, menos refletida, seria positiva. Afinal, as linhas acima 

promovem uma defesa da progressividade, dado seu vínculo ao objetivo fundamental de 

reduzir desigualdades sociais e regionais. Mas isso não impõe exigir que os instrumentos de 

atuação do Estado – e os tributos são instrumentos financeiros por meio dos quais o Estado 

age e interage com a sociedade – estejam sempre vinculados a tal objetivo. 

Buscando seguir coerentes com a proposta de considerar a tributação no seio da 

ampla atividade financeira do Estado, a questão ganha novos contornos. A progressividade 

responde a uma finalidade de redução de desigualdades, sim. Mas não é o único instrumento 

capaz de fazê-lo. 

Como bem demonstra Marta Arretche1079, a redução das desigualdades se dá por 

diversos meios. A progressividade da tributação é um deles. Mas o planejamento e execução 

de políticas públicas – funcionando por meio da despesa pública, e não da receita – são 

também deveras relevantes1080. Os financiamentos públicos da saúde e da educação, por 

exemplo, trazem políticas que, direta ou indiretamente, promovem este objetivo. Então, mais 

uma vez vale observar a acertada posição de Godoi: “do ponto de vista social, a tributação é 

um aspecto, um momento ou uma etapa de uma atividade mais ampla desenvolvida pelo 

poder público: a atividade financeira”1081 – de forma que a análise isolada da tributação, sem 

                                                 

1078 GODOI, Marciano Seabra de. Tributação e orçamento nos 25 anos da Constituição de 1988. Revista de 

Informação Legislativa, ano 50, n. 200, out-dez 2013. 

1079 ARRETCHE, Marta. Conclusões: as políticas na trajetória da democracia à redução das desigualdades. In: 

ARRETCHE, Marta (Org.). Trajetória das desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos cinquenta 

anos. 1. ed. São Paulo: Editora UNESP; CEM, 2015. 

1080 “Em síntese, a política fiscal redistributiva pode ser implementada pela operacionalização de três 

instrumentos, a saber: _ a progressividade do sistema tributário; _ o direcionamento das transferências 

fiscais intergovernamentais; _ o perfil da cesta de bens provisionados pelo governo”. SILVA, Mauro 

Santos. Teoria do federalismo fiscal: notas sobre as contribuições de Oates, Musgrave, Shah e Ter-

Minassian. Belo Horizonte: Nova Economia, 2005. p. 123. 

1081 GODOI, Marciano Seabra de. Tributação e orçamento nos 25 anos da Constituição de 1988. Revista de 

Informação Legislativa, ano 50, n. 200, out-dez 2013. 
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contar com os demais instrumentos da atividade financeira, é notadamente insuficiente. 

Como assevera também Mirrlees1082: 

Avaliando a progressividade, devemos observar o impacto do sistema como um 

todo, em vez de seus componentes individuais. Essa avaliação deve incluir os 

benefícios de bem-estar e os créditos de imposto porque é o efeito geral do sistema 

de tributos e benefícios que importa. Fazer com o que o sistema como um todo 

seja progressivo não requer que cada tributo individual seja progressivo. 

Diferentes tributos são desenhados para atingir diferentes fins. Alguns tributos são 

bastante regressivos – tributos sobre o tabaco, por exemplo – porque eles visam 

atingir um propósito diferente, não a progressividade (...) É o impacto 

redistributivo do sistema como um todo que precisa ser medido e julgado. Nem 

todo tributo precisa ser progressivo. 

Daí então investigar: é de se aceitar um sistema tributário que seja regressivo caso 

ele se justifique como maneira de financiar a busca por redistribuição de renda através de 

outros elementos da atividade financeira do Estado? 

Entende-se que sim. Nesse caso, muito embora a análise isolada do sistema tributário 

possa indicar um descumprimento de axioma caro à Constituição Federal de 1988, a 

verificação mais ampla dirá o inverso (considerando a tributação como um dos elementos 

de análise dentro da perspectiva maior de atuação do Estado): há obediência do comando 

constitucional, embora através de aparente transgressão1083-1084. 

É claro que tais considerações estarão sempre sujeitas a críticas, especialmente 

relacionadas à velocidade e ao grau de redistribuição. Dir-se-á, por exemplo, que as 

                                                 

1082 MIRRLEES, James. Tax By Design: The Mirrlees Review. Oxford University Press, 2011. p. 26 e 35. 

1083 “The VAT is relatively easy to to collect, creates low distortions, and raises considerable revenues. The 

main problem is that it is mildly regressive, meaning that it tends to collect a higher proportion of incomes 

of low and middle-income households than of rich households. Even that might be acceptable and fair, 

however, if the tax proceeds are used overwhelmingly for the poor. Then the overall combined effect of 

increased taxes and spending would still be progressive on balance, that is, helping the poorest 

disproportionately to their income”. SACHS, Jeffrey. The price of civilization. NY: Random House, 2012. 

p. 233. 

1084 Argumentando em sentido contrário: “Daí concluirmos que a progressividade do sistema tributário é 

imposição constitucional, e toda a produção de normas tributárias no direito brasileiro deve ser direcionada 

para atingir de forma mais agressiva a capacidade econômica da ínfima parcela componente da camada 

mais rica da população, e não o aumento da pressão tributária sobre as camadas componentes das classes 

de média e baixa renda. A ideia central é de que, após a tributação, a diminuição da renda disponível dos 

mais ricos seja progressivamente superior à diminuição da renda disponível das camadas mais pobres”. 

BREYNER, Frederico Menezes. Benefícios fiscais e regressividade tributária. In: DERZI, Misabel Abreu 

Machado; MELO, João Paulo Fanucchi de Almeida (Coords.). Justiça Fiscal. Belo Horizonte: Del Rey, 

2016. p. 161. 
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desigualdades não estão sendo suficientemente reduzidas; que deve-se utilizar outros meios 

de atingir este objetivo; que o sistema tributário deve ser progressivo para que o objetivo 

seja atingido mais rápido ou mais intensamente. Não se julga sejam tais críticas a priori 

desarrazoadas. 

Contudo, seu debate observará critérios eminentemente não jurídicos, mas políticos. 

Quanto de redistribuição deseja-se? Quais os instrumentos de que o Estado brasileiro se 

valerá? Em que medida tais instrumentos devem ser dedicados a esta finalidade? São todas 

questões que cabem à nação discutir politicamente: “apenas a deliberação coletiva e a 

experimentação democrática podem desempenhar esse papel”1085. Assim, não merecerá 

condenação a resposta que indicar que os tributos deveriam ser progressivos, de lege 

ferenda; mas esta resposta estará atuando para estabelecer uma opção político-

constitucional, e não para fazer cumprir uma opção já estabelecida no ordenamento1086. 

O que se quer sustentar, portanto, é que há o dever de o Estado brasileiro reduzir 

desigualdades. E isto pode ser alcançado por uma multiplicidade de instrumentos – sendo o 

tributo um deles. Não se enxerga, contudo, que este fim deve ser ínsito a cada um dos 

                                                 

1085 PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Intrínseca, 2014. p. 499. Ainda: MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os 

impostos e a justiça. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 190-193; 

especialmente, quando afirmam: “As tabelas de distribuição continuam sendo importantes, mas só na 

medida em que nos permitem comprara os resultados pós-tributários de diferentes cursos de ação” (p. 190). 

1086 Para uma visão a respeito das diversas escolhas políticas ínsitas ao tema, ver: BURMAN, Leonard. Taxes 

and inequality. Tax Law Review, v. 66, de 2013. Assim: “Three questions must be answered to determine 

the ideal shape of the tax rate schedules. First, how much revenue does the government need? When the 

economy is near full employment, revenues should be close to the level of spending. That certainly does 

not imply a balanced budget every year or even necessarily over the business cycle, but it does rule out 

large persistent deficits as we have experienced over the past decade. That said, there is a strong argument 

for running deficits while the economy remains weak, because raising taxes or cutting spending reduces 

aggregate demand and could plunge the economy back into recession. That argument holds with special 

force when monetary policy appears to be near its limits. And, even when the economy is at full 

employment, there might be an argument for a modest deficit if much of government spending is in the 

form of investments that pay returns over many years. On the other hand, if the government is accumulating 

obligations without adequately funding them, there might be an argument for running surpluses. Second, 

how broad or narrow will the tax base be? Currently, the income tax code includes around $1.2 trillion 

dollars of tax subsidies or tax expenditures. The exact number could be larger or smaller depending on what 

is considered a tax expenditure, but the total is quantitatively quite significant. Most economists’ preference 

would be to eliminate or reform many tax expenditures so that rates can be kept as low as possible while 

still meeting distributional and revenue objectives. Every recent tax reform proposal, dating back at least 

to those made by President Bush’s tax reform commission, would significantly scale back tax expenditures 

and use at least some of the savings to cut income tax rates. Third, how should the tax burden be distributed? 

The answer to this question balances normative considerations reflecting social values against the economic 

incentive effects of higher tax rates” (p. 578-579). 
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instrumentos do Estado1087. É plenamente possível que vários desses instrumentos não 

contenham em seu bojo tal orientação, desde que o conjunto de atividades do Estado esteja 

de acordo com o axioma1088. 

Essa é a noção trazida por Scaff quando acresce, ao tópico da capacidade 

contributiva, também a ideia de capacidade receptiva: a atuação da justiça distributiva pela 

via do gasto, também ela orientada à progressividade, visando reduzir desigualdades1089. O 

mesmo vale para sua definição de um orçamento republicano, que comunga os âmbitos de 

receita e despesa em direção aos objetivos constitucionais1090. 

É claro que esta ideia pressupõe que a redistribuição de renda a partir das políticas 

públicas possa mais do que anular a regressividade da tributação. Caso assim não fosse, o 

argumento sequer faria sentido. 

Nessa linha – especialmente considerando a tributação no contexto da atividade 

financeira do Estado – parece ser também a compreensão de Misabel Derzi, quando defende 

o programa de redistribuição de renda Bolsa-Família, argumentando que tal sorte de política 

é necessária como forma de combater os efeitos regressivos da carga tributária nacional. 

Ponderando que “quando os programas sociais de assistência alimentam-se de recursos que 

advêm de um sistema tributário regressivo como o nosso, instalamos um círculo vicioso 

indesejado”, a Autora conclui que “a aferição da regressividade do sistema tributário deveria 

ser a meta mínima, numericamente definida, com que os benefícios e programas assistenciais 

                                                 

1087 Por exemplo, Rodrigues defende: “inexistindo progressividade nos impostos descumpre-se o princípio da 

isonomia, igualdade tributária, eis que a aplicação só da proporcionalidade não alçada totalmente a 

igualdade tributária”. RODRIGUES, Sirley Aparecida Lopes. A sistemática da progressividade tributária 

como mecanismo de igualdade. Revista Tributária e de Finanças Públicas, v. 117, jul-ago. 2014. 

1088 “Hoje porém, quando não está claramente expressa nos textos constitucionais, a progressividade deriva do 

princípio do Estado social do qual resulta a ampla utilização do sistema fiscal como instrumento de 

promoção do bem-estar económico, da justiça social e da diminuição das desigualdades sociais pela 

redistribuição da riqueza e do rendimento”. CATARINO, João Ricardo. Redistribuição tributária: Estado 

Social e escolha individual. Coimbra, Almedina, 2008. p. 428. 

1089 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república e 

direitos fundamentais. Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito 

Financeiro). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 383. 

1090 “O orçamento republicano é aquele que arrecada mais de quem ganha mais ou possui mais bens, e gasta 

mais com quem ganha menos ou possui menos bens, de modo a permitir que sejam reduzidas as 

desigualdades sociais e reduzida a pobreza”. Ibidem, p. 385. Sobre capacidade receptiva: OLIVEIRA, 

Regis Fernandes de. Curso de direito financeiro. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2010. p. 299-300. 
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deveriam ser mensurados”1091. A opinião coincide em parte com as razões acima, embora 

seu ponto de chegada seja oposto: defende políticas públicas para combater a regressividade 

(em nome da capacidade contributiva), enquanto estas razões postulam por uma visão que 

possa até mesmo aceitar a regressividade, desde que financie políticas públicas de redução 

de desigualdades, e desde que tais políticas, a partir do financiamento oriundo dos tributos, 

alcancem efetivamente a redução das diferenças de renda, e não apenas combater a maior 

tributação dos mais pobres. 

Nesse contexto, vale lembrar da lição de Alcides Jorge Costa. O doutrinador aponta 

que a função da progressividade é compensar a regressividade da tributação sobre o 

consumo1092. Esta doutrina tem o mérito de, assim como faz Misabel Derzi1093, reconhecer 

e vincular temas que a doutrina do Direito Tributário dogmático vem deixando de lado – os 

efeitos potencialmente nocivos da distribuição da carga tributária, de um lado, e a 

progressividade de alíquotas, frequentemente vista como apenas um método de majorar 

arrecadação, de outro. 

Contudo, preocupa-nos em tal colocação uma conclusão que parece lógica a partir 

da ideia de compensar a regressividade. Compensar significa buscar o restabelecimento de 

determinado status1094. Então, apontar na progressividade o desejo de compensar significaria 

pressupor que o sistema constitucional-fiscal (que envolve mas não se limita à tributação) 

pretende que a carga fiscal seja proporcional. E este pressuposto não parece verdadeiro.  

                                                 

1091 DERZI, Misabel. Guerra fiscal, Bolsa Família e Silêncio (Relações, efeitos e regressividade). Revista 

jurídica da Presidência. v. 16, n. 108. Brasília, fev-maio 2014. 

1092 COSTA, Alcides Jorge. IPTU – progressividade. Revista de Direito Público. São Paulo, v. 23, n. 93, jan-

mar 1990. O argumento está presente também em: HAYEK, Friedrich. Reexaminando a tributação 

progressiva. In: FERRAZ, Roberto (Coord.). Princípios e limites da tributação. São Paulo: Quartier Latin, 

2005. p. 746. Hayek entende ser esse o argumento mais forte em favor da progressividade e “o único 

argumento válido”. 

1093 Esta preocupação de Misabel Derzi repercute também em sua análise do princípio da não afetação da 

receita de impostos, afirmando que seu descumprimento ou relativização importa em tornar ainda mais 

perniciosa a regressividade do sistema tributário. Em: DERZI, Misabel Abreu Machado. O princípio da não 

afetação da receita de impostos e a justiça distributiva. In: HORVATH, Estevão; CONTI, José Maurício; e 

SCAFF, Fernando Facury. Direito financeiro, econômico e tributário: homenagem a Régis Fernandes de 

Oliveira. São Paulo: Quartier Latin, 2014. 

1094 V., por exemplo, a ADI 3.378, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, referente à compensação ambiental. 

Não é tributo mas tampouco é indenização, máxime porque não demanda a existência de ilícito.  
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Se tomado em toda sua carga normativa o art. 3º da CF/88, ter-se-á que não se quer 

a proporcionalidade, mas a progressividade; não se quer manter/restabelecer o status de 

diferentes classes sociais (manutenção); quer-se, isto sim, reduzir as desigualdades 

(transformação)1095. 

Não vemos nesta afirmação contradição quanto ao fixado acima, sobre a não 

exigência de que o sistema tributário seja necessariamente progressivo. Embora 

continuemos sem enxergar tal exigência, tampouco pode-se afirmar que o sistema fiscal 

(amplo) é orientado em favor da proporcionalidade. 

Uma orientação é dada ao sistema tributário-arrecadador em particular: pela 

observância da capacidade contributiva, que demanda proporcionalidade.  

Mas trata-se, aqui, da orientação fornecida à atividade financeira do Estado em geral, 

e esta orientação é pela redução de desigualdades. 

 

 Progressividade tributária e a jurisprudência do STF: assistematicidade 

argumentativa e decisória. 

Com as considerações acima, ao final, quer-se avaliar como (com que sorte de 

argumentos) o Supremo Tribunal Federal apreciou recentemente a progressividade de 

tributos brasileiros. O fez em relação ao IPTU, ao ITBI e ao ITCMD. 

Antes de editada a Emenda Constitucional nº 29/2000, não havia no texto 

constitucional uma autorização expressa para que as alíquotas do IPTU fossem fixadas de 

maneira progressiva em razão do valor do imóvel. Logo, leis municipais que contiveram tal 

determinação foram impugnadas.  

                                                 

1095 “É utópico afirmar que essa relação tensiva entre arrecadação e aplicação das verbas públicas possa 

equilibrar-se de forma estática entre todos os habitantes de um país, cada qual contribuindo 

proporcionalmente com a mesma quantidade de dinheiro em prol dos gastos públicos. Enquanto houver 

desequilíbrio económico entre as pessoas, somente uma tributação progressiva poderá reduzir essas 

desigualdades”. SCAFF, Fernando Facury. O jardim e a praça ou a dignidade da pessoa humana e o direito 

tributário e financeiro. In: TORRES, Heleno Taveira (Coord.). Direito e poder nas instituições e nos valores 

do público e do privado contemporâneos – Estudos em homenagem a Nelson Saldanha. Barueri: Manole, 

2005. p. 548-549. 
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O tema foi apreciado no Recurso Extraordinário nº 153.771, de Relatoria do Min. 

Carlos Velloso e que teve como Relator para Acórdão o Min. Moreira Alves (julgamento 

ocorrido no ano de 1996). O Relator original considerou constitucional a medida, 

considerando a progressividade como meio de cumprimento da capacidade contributiva, 

apontando-a ademais como forma de implantar “política redistributivista”. Contudo, o Min. 

Moreira Alves, que abriu a divergência, o fez também considerando a progressividade como 

instrumento da capacidade contributiva, mas indicando que esta se aplica apenas aos 

impostos classificados como pessoais, mas não aos impostos reais, onde a relação do 

contribuinte com o bem não necessariamente exprime a renda daquele (sua capacidade de 

contribuir com o sustento do Estado). Assim, a capacidade contributiva (e a progressividade, 

em seu entender, por consequência) seria incompatível com as características dos tributos 

reais. Todos os demais membros do Plenário acataram esta compreensão, embora os debates 

tenham corrido mais sob a ótica da expressa previsão constitucional contida no art. 1561096 

– se encamparia ou não a progressividade em razão do valor do imóvel – sem nunca buscar 

fundamentação para tal progressividade fora da norma de competência. 

Divisam-se, então, dois argumentos principais. (1) O de que os impostos reais não 

estão sujeitos à capacidade contributiva, sendo então vedada a aplicação, a eles, da 

progressividade; e (2) argumento de que a progressividade do IPTU segundo o valor do 

imóvel seria vedada porque não prevista no art. 156 da CF/88 – razão que, como já se 

mencionou, apresenta-se incoerente com a interpretação sistemática da Constituição, que 

admite que outros axiomas, não contidos no Título VI da Carta, exerçam influência 

normativa sobre a tributação. Quanto ao primeiro argumento, embora aparentemente de 

caráter formal, revela-se mais legítimo, se consideradas as ponderações postas acima: é 

possível adaptá-lo (afastando a consideração de a progressividade estar dentro ou fora da 

capacidade contributiva) para dizer que nos tributos reais a progressividade deve ser afastada 

porque sua estrutura não permite alcançar o objetivo de reduzir desigualdades. Embora tal 

argumento genérico deva ser contestado (pode-se, sim, pensar em tributos reais que 

                                                 

1096 Embora o então Ministro Presidente, Sepúlveda Pertence, tenha votado pela compreensão de que os tributos 

reais são insuscetíveis à ideia de capacidade contributiva. 



406 

 

 

consigam razoavelmente alcançar tal objetivo), reitera-se sua legitimidade argumentativa 

nos moldes do que se tratou acima.  

Após a Emenda Constitucional nº 29/2000, apenas em 2010 o tema foi novamente 

apreciado pelo STF. A Corte entendeu (unânime) que tal Emenda não ofende cláusula pétrea, 

pelo que a progressividade das alíquotas do IPTU, em razão do valor do imóvel, passou a 

ser constitucional – RE 423.768 Rel. Min. Marco Aurélio. Destaca-se o voto do Min. Ayres 

Britto, refutando a ideia de que os impostos reais são incompatíveis com a pessoalidade da 

tributação e com a capacidade contributiva, para além de afirmar a “imposição fiscal mais 

expressiva” (progressividade) como meio de realização da justiça “social-tributária”; e 

consignando que a progressividade expressamente prevista no art. 156 (pré EC 21/2000) não 

é a única admissível porque “a Constituição é de ser interpretada pelo modo que melhor 

concretize o conjunto dos seus princípios nucleares”. 

A constitucionalidade da progressividade tributária em relação ao ITBI foi testada 

em julgamento datado de 1999 – RE 234.105, Relator Min. Carlos Velloso. Declarou-se 

também aí a inconstitucionalidade da progressão de alíquotas em razão do valor venal do 

imóvel transmitido. Não há qualquer referência à progressividade deste tributo na regra de 

outorga de competência (CF/88, art. 156). No julgamento, o Relator indicou a 

inconstitucionalidade considerando (1) que a progressividade só é aceita quando 

expressamente prevista no texto constitucional. O Min. Gilmar Mendes o acompanhou, mas 

considerou outro argumento: (2) a natureza real (embora tenha afirmado que se trata de 

tributo sobre transferência, comparando-o ao ICMS) do tributo, “insuscetível da verificação 

da condição pessoal”. O julgado do RE 153.771 foi diversas vezes lembrado e referido como 

paradigma. 

Já em 2012 foi apreciada a progressividade das alíquotas do ITCMD em razão do 

valor da transmissão ou doação – RE 562.045, relatado originalmente pelo Min. Ricardo 

Lewandowski (que defendeu a aplicação dos precedentes acima referidos, sustentando que 

os tributos reais não ofertam, em regra, a possibilidade de conduzir uma tributação que 

considere a situação pessoal do contribuinte; consignou ser a progressividade, além de meio 

de concreção da capacidade contributiva, “importante instrumento de desconcentração de 
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riqueza”1097; afirmou que a progressividade se aceita apenas quando expressamente 

permitida na Constituição1098), que ficou vencido junto ao Min. Marco Aurélio (para quem 

a “progressividade das alíquotas do Imposto Causa Mortis olvida completamente a situação 

real patrimonial do sujeito passivo”), e que teve por Relatora para Acórdão a Ministra 

Carmen Lúcia. A progressividade foi considerada constitucional apesar de não haver 

previsão expressa sobre o tema na norma de competência (CF/88, art. 155). O voto condutor, 

do Min. Eros Grau, sustenta que todos os tributos estão sujeitos à capacidade contributiva, 

inclusive os reais. Votou em seguida o Min. Menezes Direito, acompanhando a divergência, 

e considerando que “não se pode justificar a exigência constitucional da progressividade na 

disciplina positiva explícita”. A Min. Carmen Lúcia também votou pela constitucionalidade, 

considerando a progressividade como meio concretude da capacidade contributiva. A Min. 

Ellen Gracie considerou que a base imponível do ITCMD está “longe de ser daquelas avessas 

à progressividade”. 

O que se quer ressaltar com esta descrição das razões da decisão é que os julgamentos 

têm sido conduzidos pela retórica sem, contudo, que as questões que formam o cerne do 

debate sejam endereçadas de frente. Daí que se vê votos que prestam homenagens ao julgado 

do RE 153.771, parecendo, contudo, concluir de forma diversa. 

Assim, não há nos julgados uma definição sobre a exata relação entre a 

progressividade e a capacidade contributiva (exigência, indiferença, proibição). Não se fixou 

tampouco qual o nível de positivação que deve se exigir para autorizar a tributação 

progressiva em qualquer espécie fiscal. 

O último julgado referido parece, isto sim, ter definido apenas por superar a 

compreensão de que os impostos reais não observam a capacidade contributiva. 

                                                 

1097 Mas considerou, com Ruy Barbosa Nogueira, que autorizar os Municípios a levar a efeito a política 

redistributiva seria contra a lógica do sistema constitucional. 

1098 Considerou ainda: “De fato, se a receita dos impostos não é destinada a nenhum fim particular e nem está 

jungida a qualquer atividade estatal em particular, a única forma de identificar a desigualdade entre os 

contribuintes, conferindo-lhes um tratamento fiscal distinto, por meio da progressividade, sem desrespeito 

ao princípio da isonomia, é considerar sua capacidade contributiva, segundo o raciocínio de que, quanto 

maior a sua disponibilidade econômica, maior há de ser a sua colaboração ao erário. Daí que, se a 

capacidade econômica não é levada em conta na imposição dos impostos reais, a progressividade, nesses 

tipos, só pode ocorrer em razão de expressa disposição constitucional e no limite dos casos especificamente 

nela previstos”. 
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Mas tal definição também não é suficiente. Como já referido acima, reconhece-se 

maior legitimidade nessa ideia – se representar objeção à tributação progressiva quando é 

incapaz de alcançar a finalidade de redução de desigualdades. Deixar de analisar este ponto 

de maneira explícita (de maneira a formar paradigma replicável, mesmo que simplesmente 

afirmando quais os parâmetros, ainda que abstratamente, em que se aceita a progressividade) 

significa negar segurança jurídica à sociedade. 

Daí também que, para seguir o colocado linhas acima, seria necessário analisar com 

maiores minúcias do que se trata quando se fala em progressividade. Isto é: qual finalidade 

deve ser reconhecida? Traz função fiscal ou extrafiscal? É informada pelo art. 145 da CF/88? 

Pela regra de competência? Por normas constitucionais outras? 

E, de outra maneira, considerando que os casos acima relatados dizem respeito a 

estruturas fiscais com especificidades: o IPTU é tributo real? Contém (ou pode conter) 

aspectos de personalização? Esses aspectos são suficientes para que a capacidade 

contributiva seja respeitada? São suficientes para possibilitar seu uso como meio de redução 

de desigualdades? E o ITBI e o ITCMD? Suas estruturas e materialidades permitem que a 

progressividade alcance a finalidade pretendida? 

Os Ministros do STF, como se vê desses julgados, em alguns momentos flertam com 

respostas a tais questões. Contudo, o seu não enfrentamento direto (permanecendo apenas 

como obter dicta individuais, sem a análise por seus pares) prejudica a compreensão. Por 

vezes o que se vê são fundamentos jurídicos diferentes, quiçá díspares tornando a análise do 

tema marcadamente assistemática. 

A resposta exata a cada uma daquelas questões, segundo a interpretação do STF (e 

ainda que não sejam coincidentes com o ora sustentado) seria relevante para orientar os 

intérpretes dos mais diversos matizes. A presença de tantas perguntas sem respostas 

conhecidas, então, deve ser criticada. 

 

3.2.2. Tributação e seletividade. 

Mesmo autores céticos quanto à utilização da tributação como elemento central na 

busca por redução de desigualdades concordam que, sendo os tributos sobre o consumo 

especialmente regressivos, a seletividade dessa tributação, quanto à essencialidade das 
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mercadorias consumidas, é forma, insuficiente mas necessária, de evitar que o ônus 

tributário seja ainda mais sofrido pelos mais pobres1099. 

Já em obra publicada em 1950, Rubens Gomes de Sousa1100 argumentava: 

[...] os tributos de consumo, pela sua própria natureza de tributos indirétos, vão 

pesar desigualmente sôbre os orçamentos dos cidadãos de diferentes categorias de 

fortuna. Embora possa à primeira vista parecer paradoxal, é hoje em dia admitido 

pela generalidade dos autores que os impostos de consumo são regressivos, isto é, 

são proporcionalmente tanto mais elevados quanto menor é a soma total dos 

rendimentos do contribuinte. Isto se explica pelo fato de que num orçamento 

pessoal modesto, as despesas com a aquisição de bens de consumo representam 

uma porcentagem maior do total, do que num orçamento correspondente a uma 

situação superior de fortuna. Nessas condições, é evidente que os impostos de 

consumo devem discriminar entre os artigos de primeira necessidade, como 

roupas, gêneros alimentícios, medicamentos; os de semi-luxo, como fumo, 

diversões, artigos de esporte, automóveis; os de luxo, como jóias, peles, perfumes, 

certos tipos de automóveis e de bebidas, e finalmente, os de consumo prejudicial 

ou inconveniente, como armas, jogos de azar e entorpecentes, quando legalmente 

admitido o seu comércio. 

Em outra passagem, ainda, afirma expressamente a regressividade dos impostos 

sobre o consumo, asseverando que, na impossibilidade de personalização desta incidência 

(porque “incide sôbre um fato econômico independentemente das pêssoas que nêle 

participam”), pode “atingir, ou pelo menos conseguir uma certa aproximação, por via 

indiréta, através da discriminação cuidadosa das taxas em função da natureza dos artigos 

tributados”, de forma que “chega-se a diminuir o caráter regressivo” desses tributos. 

                                                 

1099 “On the other hand, in many developing countries, imposing a uniform VAT would increase the price of 

many goods essential even to the poor. For example, a study in India estimated that such a tax would reduce 

the expenditures of the poorest rural households by almost 7 percent and those of the poorest urban groups 

by about 5 percent. Such results suggest strongly that there is a good distributional case for exempting 

certain basic food products. A study of the Jamaican tax system found that exempting only a few major 

food items would substantially lower taxes on low-income families and make the VAT slightly progressive. 

Although the poor may consume a relatively small amount of these basic food products, so that much of 

the exemptions’ benefit goes to the nonpoor, such exemptions nonetheless still may be warranted in 

developing countries”. BIRD, Richard M.; ZOLT, Eric M. Redistribution via taxation: the limited role of 

the personal income tax in developing countries. UCLA Law Review, v. 52,2005. p. 57. 

1100 SOUSA, Rubens Gomes de. Estudos de direito tributário. São Paulo: Edição Saraiva, 1950. p. 62-63. 

Seligman já apontava nesse sentido: “There may even be progression in indirect taxes, in the sense of 

articles of luxury being taxed at increasingly greater rates than articles of comfort or necessity”. 

SELIGMAN, Edwin R. A. Progressive taxation in theory and practice. Publications of the American 

Economic Association, v. 09, n. 01/02, jan-mar 1894. p. 12. 
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Aproximando-se, portanto, “da adequação, de um modo geral, às diversas condições das 

diferentes classes sociais”1101. 

Esse ponto – já tratado acima, quando se tratou de seletividade – deve ser repisado e 

reforçado: o sistema tributário brasileiro já é regressivo porque se escora demasiado na 

tributação sobre o consumo; no interior desta, a seletividade em razão da essencialidade é 

forma mínima de manter controlado o caráter concentrador1102. 

Na sequência do que se vem arriscando nestas linhas, quer-se questionar se a 

percepção da seletividade dos tributos indiretos, no contexto da atividade financeira do 

Estado e seu diagnóstico presente, como uma das formas de atingir um objetivo fundamental, 

traz novas conclusões para os debates jurídicos existentes. À primeira vista, entende-se que 

sim, ao menos em dois pontos. 

Primeiro, quanto ao debate a respeito do art. 155, §2º, III, da CF/88, que estipula que 

o ICMS “poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços”. 

Com Nogueira, tem-se que “tendo em vista a natureza principal do produto e a sua principal 

finalidade, o legislador deve excluí-lo do imposto ou, incluindo-o, dosar a tributação de 

conformidade com a sua natureza e finalidade”1103. 

Parte da doutrina defende que o vocábulo “poderá” deve ser considerado em termos 

restritivos, como uma oportunidade a ser exercida ou não pelo Ente político, no regular 

exercício de sua competência tributária1104. 

                                                 

1101 Ibidem. p. 109-110. 

1102 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 16. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. p. 164-165. 

Também: “A seletividade se presta para a concretização do princípio da capacidade contributiva ao implicar 

tributação mais pesada de produtos ou serviços supérfluos e, portanto, acessíveis a pessoas com maior 

riqueza”. PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 6. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado Editora, 2014. p. 133-134. 

1103 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Princípio da seletividade do tributo em função da essencialidade do produto: 

incidência, não-incidência, isenção e imunidade tributária. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; BRITO, 

Edvaldo (Orgs.). Direito tributário: obrigação tributária (Coleção doutrinas essenciais, v.  9). 2. ed. ampl. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 531. 

1104 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da 

Jurisprudência. Porto Alegre: Livraria dos Advogados; ESMAFE, 11ª Edição, 2007; HARADA, Kiyoshi. 

ICMS incidente sobre consumo de energia elétrica. Revista Fórum de Direito Tributário, v. 06, n. 36, nov 

2008 (embora compreenda que “É como um preceito constitucional de natureza programática, que surte 

efeito por seu aspecto negativo, isto é, o legislador ordinário não poderá editar normas que a contravenha, 

mas poderá deixar de implementá-la”); TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional 

financeiro e tributário. v.  II. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 320 (embora a discricionariedade legislativa 
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Outra parte da doutrina, contudo, sustenta que o dispositivo deve ser compreendido 

como poder-dever, revelando um imperativo constitucional, uma verdadeira limitação da 

outorga constitucional de competência tributária, a respeito da qual os Estados e o Distrito 

Federal não podem desatender1105. Estas colocações, em geral, são fundadas na análise do 

vocábulo, confrontada com a teoria constitucional. 

Quer-se, então, reforçar esta última opinião – de que a aplicação da seletividade não 

está sujeita à análise de conveniência e oportunidade sendo, antes, um imperativo –, trazendo 

as razões supra como reforço argumentativo. Ao agregar à seletividade a função de promover 

justiça social, tem-se maior poder de fundamentação para compreender que o uso desta 

função no ICMS não é constitucionalmente possível (modal permitido), mas sim impositivo 

(modal obrigatório). 

                                                 

na determinação da seletividade em função da essencialidade do produto encontra dois óbices de natureza 

constitucional: a) não poderá introduzir incidência regressiva, tributando por alíquotas maiores os produtos 

mais necessários ao consumo coletivo; b) não poderá discriminar entre produtos iguais com base em critério 

desvinculado da essencialidade do consumo” – p. 325-326). Há quem considere que a seletividade não é 

obrigatória mas, se instituída, seu critério de essencialidade deve ser observado. Não pode ser, por exemplo, 

critério de comodidade da fiscalização – MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao art. 155. In: 

BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber de Moura (Coords.). Comentários à 

Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 1873. Posição também manifestada em: 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 36. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2015. p. 384-385. Harada sustenta: “Não concordamos com o posicionamento de alguns 

estudiosos, que a partir da distinção entre normas de estrutura e normas de conduta, inclui o retrocitado 

inciso III, do § 2º, do art. 155 da CF dentre as primeiras, para sustentar que o legislador ordinário deve, 

necessariamente, observar a seletividade em função da essencialidade das mercadorias ou serviços. A 

seletividade integraria, por assim dizer, o próprio processo legislativo. A palavra ‘poderá’ não pode ser 

confundida com a palavra ‘será’, que consta em relação ao IPI”. Contudo, “é como um preceito 

constitucional de natureza programática, que surte efeito por seu aspecto negativo, isto é, o legislador 

ordinário não poderá editar normas que a contravenham, mas poderá deixar de implementá-la”. HARADA, 

Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 25. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016. p. 486-488. 

1105 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 23. ed., rev., ampl. e atual. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 96; COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição 

e Código Tributário Nacional. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 392 (“Entendemos, 

com a devida licença dos que pensam diversamente, que as expressões são equivalentes, não traduzindo, 

no caso do imposto estadual, uma mera faculdade para a adoção da seletividade, já que a noção de ‘direito-

faculdade’ é própria do direito privado. De outro lado, todo ‘poder’ atribuído ao Estado é, em verdade, um 

poder-dever. Dessarte, a regra é obrigatória tanto para o IPI quanto para o ICMS”); MATTOS, Aroldo 

Gomes de. ICMS - Comentários à Legislação Nacional. São Paulo: Dialética, 2006, p. 396; MARQUES, 

Rogério Cesar; ANGELO, Luiz Raphael Vieira. Interpretação constitucional do princípio da seletividade 

tributária no IPI e no ICMS. 2012. Disponível em: 

<http://www.fiscosoft.com.br/main_artigos_index.php?PID=269959&printpage=_>. Acesso em: 23 mar. 

2018. 

http://www.fiscosoft.com.br/main_artigos_index.php?PID=269959&printpage=_
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Assim, se não por interpretação literal ou por sua ligação com a capacidade 

contributiva1106 ou pela função extrafiscal no sentido de desincentivar o consumo de 

determinada mercadoria1107, mas por atenção ao objetivo fundamental de reduzir 

desigualdades, “é de se entender que, por intermédio de uma leitura sistemática dos 

princípios constitucionais, a fixação das alíquotas de todos esses tributos incidentes sobre o 

consumo deve obedecer à seletividade”1108. 

Então, é acertada a inclinação jurisprudencial. No STF, embora a matéria esteja 

afetada para julgamento em Repercussão Geral (Tema nº 745)1109, a Segunda Turma já teve 

a oportunidade de afirmar, em obter dictum, que “a capacidade tributária do contribuinte 

impõe a observância do princípio da seletividade como medida obrigatória, evitando-se, 

mediante a aferição feita pelo método da comparação, a incidência de alíquotas exorbitantes 

em serviços essenciais” (Voto do Min. Ricardo Lewandowski no RE nº 634.457 AgR/RJ). 

No STJ, apesar do aspecto de jurisprudência defensiva trazido no caso (isto é: diferentes 

formas processuais de negar a apreciação meritória), já se expôs que “Não há dúvida de que 

o legislador estadual não pode simplesmente desconsiderar a norma prevista no art. 155, § 

                                                 

1106 “Para além da intervenção no mercado e desestímulo (ou estímulo) ao consumo de bens específicos, a 

seletividade deve ser vista como o meio para se auferir, mesmo que indiretamente, a capacidade econômica 

e a isonomia possível na distribuição da carga tributária sobre os bens disponíveis no mercado (...) Assim 

sendo, a seletividade não é apenas um mecanismo da função extrafiscal do tributo, mas sim uma tentativa, 

mesmo que imperfeita, de buscar a capacidade contributiva de acordo com o bem consumido (...) Nos 

tributos diretos a capacidade contributiva é parametrizada, via de regra, pela técnica da progressividade. Já 

no tributo incidente sobre o consumo não se consegue adequar perfeitamente a capacidade contributiva, 

embora existam mecanismos que tentem aproximar tal exação da justiça fiscal, como a seletividade e a não-

cumulatividade”. MOREIRA, André Mendes; SENA, Roberto Miglio. (In)Justiça na tributação do 

consumo: o que a OCDE tem a nos dizer. Revista de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento, v. 

4, n. 4, 2016. p. 08-09 e 18. 

1107 VALLE, Maurício Dalri Timm do. O princípio da seletividade do IPI. Cadernos da Escola de Direito da 

UNIBRASIL, vol 1, n. 17, 2012. Disponível em: 

<http://revistas.unibrasil.com.br/cadernosdireito/index.php/direito/article/view/821>. Acesso em: 23 mar. 

2018. 

1108 GASSEN, Valcir; D’ARAÚJO, Pedro Júlio Sales; PAULINO, Sandra Regina da F. Tributação sobre 

consumo: o esforço em onerar mais quem ganha menos. Revista Sequência, n. 66,  jul 2013. p. 229. 

1109 IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO – SELETIVIDADE – ALÍQUOTA VARIÁVEL – ARTIGOS 

150, INCISO II, E 155, § 2º, INCISO III, DA CARTA FEDERAL – ALCANCE – RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a 

controvérsia relativa à constitucionalidade de norma estadual mediante a qual foi prevista a alíquota de 

25% alusiva ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços incidente no fornecimento de energia 

elétrica e nos serviços de telecomunicação, em patamar superior ao estabelecido para as operações em geral 

– 17%. (RE 714139 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 12.jun.2014, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014) 

http://revistas.unibrasil.com.br/cadernosdireito/index.php/direito/article/view/821
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2º, III, da CF, por conta da potestatividade inerente à expressão ‘poderá ser seletivo’. No 

entanto, há que reconhecer que é determinação que dá ao legislador margem mais ampla de 

decisão que a expressão ‘deverá ser seletivo’, reservada apenas ao IPI” (RMS 28.227/GO, 

Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/03/2009)”. 

O segundo ponto a se tomar, conectado ao primeiro, diz respeito à possibilidade de 

controle judicial da obrigação de imprimir nas alíquotas do ICMS e do IPI a seletividade em 

razão da essencialidade. Especialmente considerando, como já colocado anteriormente, o 

diagnóstico de que muitos Estados têm se utilizado pesadamente (inclusive com alíquotas 

muito superiores) da incidência sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de 

comunicação, que podem vir a ser compreendidos como itens necessários, essenciais, não 

supérfluos1110. 

Autores como Buissa e Bevilacqua se põem inteiramente contra a possibilidade de 

intervenção judicial nas alíquotas do ICMS, considerando que tal importaria em atuar como 

legislador positivo, violando a separação de poderes, maculando ainda neutralidade 

concorrencial do tributo1111. Esta compreensão parte da ideia de que, por mais que a 

seletividade seja um dever do Estado, é um dever voltado ao legislador, na formulação da 

política tributária, portanto insindicável pelo Judiciário, sob pena de violar os poderes do 

Parlamento. 

Há uma segunda corrente, como argumenta Valle: “é aquela que o entende, além de 

diretriz política, como destinado a proteger o contribuinte”1112. Daí a possibilidade da 

intervenção judiciária. 

                                                 

1110 GODOI, Marciano Seabra de. Tributação do consumo e efeitos redistributivos: alíquotas reduzidas 

conforme a essencialidade dos produtos/serviços (seletividade) versus alíquotas uniformes com 

transferências financeiras (refundable tax credits) para famílias de baixa renda. In: AFONSO, José Roberto; 

LUKIC, Melina Rocha; ORAIR, Rodrigo Octávio; SILVEIRA, Fernando Gaiger (Orgs.). Tributação e 

desigualdade. Belo Horizonte: Letramento: Casa do Direito: FGV Direito Rio, 2017. 

1111 BUISSA, Leonardo; BEVILACQUA, Lucas. Seletividade, justiça fiscal e neutralidade concorrencial: o 

ICMS sobre energia elétrica nos tribunais superiores. Revista Interesse Público, ano 19, n. 104, jul-ago 

2017. 

1112 VALLE, Maurício Dalri Timm do. O princípio da seletividade do IPI. Cadernos da Escola de Direito da 

UNIBRASIL, v.  1, n. 17, 2012. Disponível em: 

http://revistas.unibrasil.com.br/cadernosdireito/index.php/direito/article/view/821. Acesso em 

02.fev.2018. No mesmo sentido (proteção ao contribuinte): BOTTALLO, Eduardo Domingos. IPI – 

princípios e estrutura. São Paulo: Dialética, 2009. p. 58. 

http://revistas.unibrasil.com.br/cadernosdireito/index.php/direito/article/view/821
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Mas ousamos, com o amparo das ideias já apresentadas, discordar: a proteção a se 

buscar não é ao contribuinte. Se aceito que a função primordial da seletividade é de auxiliar 

no dever de reduzir desigualdades, então a proteção buscada é para a sociedade, 

coletivamente, e não aos contribuintes individualmente. 

Então, em se aceitando que a seletividade do ICMS promove objetivo fundamental 

– ou, ao menos, atenua a regressividade já configurada – e que é dever do Estado observá-la 

na fixação das alíquotas, o controle judicial se revela possível e desejável. Se não de forma 

individual1113 – o que pode conduzir a transgressões concorrenciais e, afinal, beneficiar 

mesmo as grandes empresas, mas não os contribuintes individuais mais pobres, que são 

aqueles que a norma visa proteger –, mas, ao menos, por meio de ações concentradas1114. 

                                                 

1113 Mutatis mutandis, era o que já colocava Rubens Gomes de Sousa, referindo a Constituição de 1934. 

Tratando do dispositivo que ordenava a isenção de imposto aos “artigos que a lei classificar como o mínimo 

indispensável à habitação, vestuário, alimentação e tratamento médico das pessôas de restrita capacidade 

econômica”, coloca: “PONTES DE MIRANDA sustenta que o dispositivo independe de regulamentação: 

fundamenta a sua opinião com a observação de que o dispositivo dá ao contribuinte um direito de caráter 

público, e que o art. 141, § 4.º, da Constituição, que diz que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder 

Judiciário qualquer lesão de direito individual, lhe atribúe a ação, ou seja, o meio processual de fazer valer 

o seu direito. Não é possível concordar com o mestre. Em primeiro lugar, porque a própria Constituição se 

refere à lei ordinária que deverá definir quais os artigos de primeira necessidade que constitúem o mínimo 

vital; em segundo lugar, porque tanto o art. 15, § 1.º, que garante a isenção, como o art. 141, § 4.º, 

consagram apenas direitos gerais em tése, sendo que o direito individual do contribuinte só se aperfeiçoará 

depois da definição prevista em lei ordinária: do contrário ficaria a cargo do juiz fixar em cada caso a 

extensão do direito do contribuinte, o que não se compreende em matéria de interpretação estríta, como a 

das isenções tributárias, justamente porque, como pondera CARLOS MAXIMILIANO, o direito de tributar 

é âmplo e a renúncia a êle não se presume, devendo ser admitida apenas nos casos expressos e dentro dos 

limites fixados na lei”. SOUSA, Rubens Gomes de. Estudos de direito tributário. São Paulo: Edição 

Saraiva, 1950. p. 107. 

1114 “Seria ingênuo atribuir aos sistemas jurídicos a capacidade de produzir a sua própria eficácia, mas seria 

igualmente equivocado desconsiderar as potencialidades dos novos atores de promover mudanças sociais 

através do emprego de estratégias legais. Mesmo um sistema jurídico frágil pode prover mecanismos que, 

se usados a tempo, aumentarão a imparcialidade e o igual reconhecimento de sujeitos de direitos. As leis 

de interesse público, a mobilização (advocacy) em direitos humanos, a litigância estratégica, os escritórios 

pro bono e defensorias públicas podem mobilizar os recursos jurídicos em favor dos interesses menos 

beneficiados ou contra aqueles interesses hiper-representados. Esse movimento de dentro do sistema 

jurídico para fortalecer os fracos, proteger os demonizados e desestabilizar privilégios incrustados não deve 

ser visto, contudo, como uma nova panacéia, mas apenas como uma parcela de um esforço maior de 

construção de sociedades mais recíprocas, nas quais o Estado de Direito tenha melhores condições de 

florescer. Essa alternativa é baseada no pressuposto de que o sistema jurídico ocupa uma posição 

intermediária especial entre a política e a sociedade. Por ser um produto das relações sociais e das decisões 

políticas, os sistemas jurídicos também são um vetor dessas relações e decisões. A lei não deve apenas 

refletir a distribuição de poder dentro da sociedade. Os sistemas jurídicos modernos são constituídos por 

privilégios aos mais poderosos, mas também são construídos através de regras e procedimentos justos que 

buscam obter legitimidade e cooperação”. VIEIRA, Oscar Vilhena. A desigualdade e a subversão do Estado 

de Direito. SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos, n. 06, ano 04, 2007. p. 48-49. 
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Ora, a objeção acima mencionada, quanto à atuação como legislador positivo do 

Judiciário nesse caso, embora tentadora, parece equivocada; é que o eventual provimento da 

ação poderia não estipular politicamente uma nova alíquota, mas ao menos (e essa é a carga 

mínima de cumprimento da regra) demandar que os bens mais essenciais sejam tributados à 

alíquota geral, e não à alíquota majorada. Nesse caso, ter-se-ia apenas um reenquadramento 

da alíquota para o valor-base, e não uma apreciação, como se legislativa fosse, da alíquota 

mais adequada ao caso.  

Concordar-se-ia com esta limitação caso a decisão judicial atuasse no sentido de 

refazer a tabela de alíquotas – esta uma atividade política, tipicamente legislativa. Mas assim 

não ocorre com o reconhecimento pontual de que (1) determinada mercadoria é essencial e 

(2) por assim ser, e por respeitar o dever de seletividade, não pode ter sua tributação 

majorada, devendo, no mínimo, ser-lhe aplicada a alíquota geral. 

Esta conclusão não conflita com a moderação advogada acima, quanto ao controle 

genérico de constitucionalidade dos instrumentos fiscais-financeiros; como ressalvado, 

entende-se que a tutela judicial é cabível e necessária em circunstâncias em que a deliberação 

política não é substituída, mas na qual pode-se isolar determinadas regras e, observando sua 

contrariedade ao comando constitucional, agir para conduzir o tema à constitucionalidade.  

Esse é um caso onde entende-se possível, evitando extrapolar suas funções, ao 

Judiciário agir para reparar uma inconstitucionalidade direta.  

É claro que isto exigiria alguma incursão aos conceitos de essencialidade – do que 

não se tratou ou tratará aqui1115. Afinal, “o princípio da seletividade requer a adoção de um 

processo de comparação de produtos, pois dele é que resulta, em cada caso concreto, a 

caracterização da essencialidade”1116. Nada obstante, ainda que seja errado demandar que o 

Judiciário categorize a essencialidade dos diversos produtos, é certo que alguns itens 

(podemos citar como exemplos aqueles da cesta básica1117), certamente são considerados, 

                                                 

1115 Ainda hoje, a obra paradigmática nesse sentido é: TILBERY, Henry. O conceito de “essencialidade” como 

critério de tributação. Revista Direito Tributário Atual, v. 10, 1990. p. 2971 e ss. 

1116 BOTTALLO, Eduardo Domingos. IPI – princípios e estrutura. São Paulo: Dialética, 2009. p. 58. p. 59. 

1117 Sobre o cruzamento entre a seletividade e a formação da cesta básica, ver: MARTINS, André Malta. O 

ICMS e os produtos componentes da cesta básica nas unidades da federação. In: MARTINS, Ives Gandra 

da Silva; BRITO, Edvaldo (Orgs.). Direito tributário: impostos estaduais (Coleção doutrinas essenciais, v.  

4). 2. ed. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. 
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inclusive pelo ordenamento jurídico de outros setores, como essenciais. Em relação a estes 

itens, que claramente sejam essenciais, e que têm a tributação majorada, é que se entende 

que cabe intervenção judicial. 

 

3.2.3. O desuso total ou parcial de tributos com ênfase redistributiva. 

Mais uma vez, neste item, quer-se usar das considerações ao norte para questionar 

sobre as conclusões jurídicas a obter. Daí que, tendo sido diagnosticado desuso de tributos 

com ênfase redistributiva (especialmente os incidentes sobre o patrimônio), num país já tão 

desigual como o Brasil, o que o Direito pode ofertar? 

De pronto, remeta-se às razões já deitadas, a respeito do controle de 

constitucionalidade, para dizer que: não, não se entende possível utilizar destas conclusões 

para viabilizar qualquer tipo de intervenção judicial que ordene os Entes políticos a tão 

simplesmente aumentar alíquotas de tributos sobre patrimônio ou herança, nem que ordene 

a criação (ou promova a criação por decisão judicial) do IGF, nem mesmo que altere a 

estrutura dos tributos existentes, para explorar mais determinados aspectos da materialidade 

tributável (como a tributação sobre as receitas do capital ou os dividendos). Todas estas 

formas, simples e diretas, seriam imediatamente invasivas da competência legislativa. 

Embora possam ser defendidas numa perspectiva militante, seriam concretamente 

temerárias, desconsiderando tudo o que subjaz neste debate, desde considerações técnicas 

até deliberações políticas. 

Não nos impressionamos, portanto – como parece fazer o STF em apreciando as 

prisões após decisão de segunda instância, onde a análise comparada parece ter alçado 

primeiro plano, relegando à margem a eleição política do regime brasileiro – para fins de 

controle de constitucionalidade, com as considerações sobre o Brasil ser o único país, ao 

lado da Eslováquia, a isentar o IRPF sobre dividendos. São considerações relevantíssimas 

do ponto de vista do debate político. Mas que, juridicamente, não têm o condão de autorizar 

qualquer intervenção judicial direta. 

Isto não importa, contudo, que o Direito Financeiro nada tenha a oferecer sobre o 

tema. Entende-se que ao menos quatro elementos jurídicos podem ser extraídos das 

considerações acima. Serão observados adiante. 
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 IGF, responsabilidade fiscal e controle judicial. 

Primeiro, quanto ao aspecto da responsabilidade fiscal da não instituição do Imposto 

sobre Grandes Fortunas (IGF). 

Aqui o caso é de subsunção direta da norma aos fatos: a Lei de Responsabilidade 

Fiscal dispõe ser “requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, 

previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da 

Federação” (art. 11). A União, ao deixar de instituir o tributo, ano após ano, transgride tal 

norma, caracterizando-se como irresponsável na gestão fiscal. 

Ainda que mereçam atenção as críticas econômicas à criação do tributo, elas não têm 

o condão de fazer ignorar a LRF. E, ainda que se entenda que estas críticas trazem óbices 

razoáveis, o elemento ora pesquisado – potencial redistributivo, de cumprimento de objetivo 

fundamental através do IGF – é reforço argumentativo para reiterar a conclusão de 

irresponsabilidade fiscal. 

Logo, em termos de configuração jurídica, impõe-se reconhecer a 

irresponsabilidade, que conduz às sanções da LRF (embora a principal sanção, a vedação de 

recebimento de transferências voluntárias, não se aplique à União, há outras sanções, 

institucionais e pessoais, a serem consideradas1118) e a consequências em termos de 

apreciação de contas pelo TCU (conduzindo ao parecer de aprovação com ressalvas ou de 

mesmo de reprovação das contas). 

O caso, aqui, parece ser indicado à ideia de “desbloqueio institucional” e “catalisador 

deliberativo”, acima tratada: a circunstância fiscal e constitucionalmente viciosa de não 

instituição e cobrança deste tributo não é simplesmente resolvida por ordens impositivas, 

mas envolve uma série de impasses entre diversos atores de necessária atuação. Nesse 

sentido, enxerga-se possível atuação judicial. 

                                                 

1118 ABRAHAM, Marcus. Sanções contra a irresponsabilidade fiscal. Jota, 06 abr. 2017. Disponível em: 

<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-fiscal/sancoes-contra-a-irresponsabilidade-

fiscal-06042017>. Acesso em 24 mar. 2018. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-fiscal/sancoes-contra-a-irresponsabilidade-fiscal-06042017
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-fiscal/sancoes-contra-a-irresponsabilidade-fiscal-06042017
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Vale notar que o Governador do Estado do Maranhão propôs Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão, diante da ausência de instituição do IGF, pleiteando a 

intervenção do STF para: declarar tratar-se de uma omissão inconstitucional, fixar prazo 

para que o Congresso Nacional encaminhe texto de Lei aprovado para sanção, estipulando 

ainda regras provisórias para caso o Legislativo não o faça. Trata-se da ADO nº 31, relatada 

originalmente pelo Min. Teori Zavascki e, na sequência, recebida por sucessão pelo Min. 

Alexandre de Moraes. 

Eis, contudo, que seguindo Parecer do Procurador-Geral da República, o Min. 

Relator sustentou a ausência de legitimidade ativa de Governador do Estado, por ausência 

de pertinência temática, uma vez que a Constituição “não determina repartição obrigatória 

das receitas eventualmente auferidas com a arrecadação do IGF entre a União e os demais 

entes”. Assim, extinguiu o feito sem resolução de mérito. Foi interposto Agravo Regimental, 

que aguarda apreciação1119, já constando Parecer da PGR pela manutenção da decisão 

monocrática – para tanto citando “a invencível sobrecarga de trabalho do STF”. 

Registre-se, de início, a acertada observação crítica de Araujo, para quem a restrição 

da legitimação dos Governadores representa “um obstáculo não previsto 

constitucionalmente”, diminuindo a amplitude da garantia constitucional de acesso ao 

controle concentrado. Ausente previsão no texto constitucional, a exigência desta 

“pertinência” indica jurisprudência restritiva, defensiva1120. Mas prossiga-se. 

A decisão, considerados os fundamentos desta tese, mereceria revisão. A uma, 

porque o interesse estadual na arrecadação federal parece evidente, ainda que não exista 

norma expressa de repartição: uma maior arrecadação obriga maiores gastos (que chegam 

aos Estados) em saúde e educação, permite maiores transferências voluntárias, permite 

maior financiamento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, apenas para ficar 

em alguns poucos exemplos. Em verdade, a consideração da matéria em termos financeiros, 

observando que a divisão federativa é cooperativa, e não adversarial, considerando ademais 

                                                 

1119 Ao momento em que escritas estas linhas (24 mar. 2018), já se havia publicado Pauta de Julgamento, com 

inclusão deste feito, sem, contudo, efetiva apreciação. 

1120 ARAUJO, Luiz Alberto David. Controle concentrado da constitucionalidade e segurança jurídica no 

sistema brasileiro. In: MAUÉS, Antonio G. Moreira; SCAFF, Fernando Facury; BRITO FILHO, José 

Claudio Monteiro de (Coords.). Direitos fundamentais e relações sociais no mundo contemporâneo. 

Curitiba: Juruá, 2005. p. 245-246. 
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que o Estado do Maranhão fica dentro do país (que tem a maior parte de suas receitas na 

União), e finalmente considerando que a atividade financeira do Estado (em sentido lato) 

encampa os diferentes níveis políticos descentralizados – tudo isso torna o argumento 

(ilegitimidade por ausência de repasse direto e necessário), deveras frágil e mesmo contrário 

à ideia de unidade e soberania nacional. 

Mas, com as considerações deste texto, a pertinência temática é ainda mais clara: se, 

como aqui alegado, instituir o IGF significa dar cumprimento ao objetivo constitucional de 

redução de desigualdades, então deve-se recordar que o art. 3º não se dirige a qualquer nível 

federativo, mas à totalidade da República Federativa do Brasil, onde estão tanto União como 

Estados. Logo, se o requisito de legitimidade importa em relação de congruência entre as 

finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em 

sede de controle abstrato1121, e considerando que certamente é “finalidade institucional” do 

Estado do Maranhão (assim como de todo o Estado brasileiro) promover a redução de 

desigualdades, então pode-se apenas concluir que o Estado do Maranhão é parte legítima 

naquela lide. 

Logo, também esta conclusão jurídica deve ser registrada. 

Em que pese as (não poucas) críticas do Direito Tributário ao tema1122, a dupla função 

do IGF, fiscal e extrafiscal1123, agregada à manifesta superveniência de meios de controle e 

                                                 

1121 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO BRASIL (CSPB) - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" POR 

FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA - INSUFICIÊNCIA, PARA TAL EFEITO, DA MERA 

EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO - HIPÓTESE DE 

INCOGNOSCIBILIDADE - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - O requisito da pertinência temática - 

que se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou 

as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de 

controle abstrato - foi erigido à condição de pressuposto qualificador da própria legitimidade ativa "ad 

causam" para efeito de instauração do processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade. 

Precedentes. (ADI 1157 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 

01.dez.1994, DJ 17-11-2006 PP-00047 EMENT VOL-02256-01 PP-00035) 

1122 Para ficar com uma das críticas mais contundentes: “O imposto sobre grandes fortunas é um tributo arcaico, 

injusto, de difícil administração e prejudicial à economia. O legislador complementar brasileiro, ao não 

regulamentá-lo, prestou um benefício ao país”. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional 

financeiro e tributário. v.  IV. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 208. 

1123 O IGF “tem visível função fiscal e também extrafiscal, pois serve à justiça social mediante redistribuição 

de renda, buscando a diminuição das desigualdades sociais”. FRANCISCO, José Carlos. Comentários aos 

arts. 153 e 154. In: BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber de Moura (Coords.). 

Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 1853. 
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fiscalização avançados, levam a crer que a decisão do STF de rejeitar o conhecimento da 

ação – especialmente de uma composição que parece tão à vontade com decisões ativistas – 

revela a (falta de) vontade política, de que fala Harada1124, contra a ideia de tributar grandes 

fortunas. Cabe-nos não ceder ao ceticismo de Machado1125. 

Coloque-se, finalmente, uma breve observação do mérito da ADO 31. É que o 

Parecer original do PGR indicou o desprovimento da ação, no mérito, diante do caráter 

facultativo da competência tributária. O argumento é forte. Mas não deveria ser posto – como 

o foi – sem considerar a Lei de Responsabilidade Fiscal e seu art. 11, acima mencionado; 

sem observar que o objetivo de reduzir desigualdades é variável constitucional (e de forte 

carga normativa) a indicar no sentido oposto; e sem enfrentar que o pleito de fixação de 

prazo para apreciar não fere a facultatividade, mas, antes, prevê apenas a superação de 

obstáculos deliberativos, visando que o tema seja efetivamente levado a votação parlamentar 

– que pode concluir pela não criação do tributo. Nesta hipótese (deliberação parlamentar 

efetiva, concluindo pela não instituição do imposto), um outro debate seria aberto, com 

diferentes contornos. Mas, em termos de omissão inconstitucional legislativa, parece-nos 

que a só menção à facultatividade da competência tributária é manifestamente insuficiente 

para ofertar tutela jurisdicional íntegra. 

 IPVA, embarcações e aeronaves. 

Segundo, quanto à grosseira ausência, na materialidade do IPVA – um dos tributos 

sobre o patrimônio – de itens de patrimônio não apenas relevantes como explicitamente 

vinculados às classes mais abastadas. 

                                                 

1124 “Por razões políticas esse imposto não foi instituído até hoje e nem será criado no futuro, confirmando a 

velha tradição brasileira de o rico ficar à margem da tributação (...) Houvesse vontade política, o imposto 

já teria sido instituído, valendo-se da extrema facilidade na identificação dos detentores de grande fortuna”. 

HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 25. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016. p. 

468. 

1125 “Não acreditamos na instituição de um imposto sobre grandes fortunas, por uma razão muito simples: quem 

manda no mundo, seja pelo poder, seja pela influência sobre os que o exercem, é sempre titular de grande 

fortuna, e certamente não vai admitir essa tributação. Se um dia ocorrer a instituição de um imposto com 

esse nome, não será devido pelos ricos, mas pela classe média, incrementando a enorme carga tributária 

por esta já suportada”. MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 36. ed., rev. e atual. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2015. p. 355. 
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É que, como já colocado acima, embora embarcações e aeronaves sejam “veículos” 

e sejam “automotores”1126, há jurisprudência consolidada1127 de não incidência sobre 

veículos não-terrestres. Para assim decidir, o STF se fez valer de interpretação histórica, 

segundo a qual o IPVA decorre da Taxa Rodoviária Única, no sistema anterior, e por isto 

estaria direcionado apenas aos veículos automotores terrestres; apresentou dificuldades 

registrais como fossem óbices intransponíveis à exigência dos tributos. Parte da doutrina 

defende essa interpretação, embora também suas razões devam ser contestadas, parecendo 

por vezes conduzir a conclusão diversa, e no mais escorando-se mui pesadamente na 

evolução histórica da tributação para atingir uma conclusão atual não necessariamente 

suportada pelos textos legal e constitucional1128. 

De pronto, tire-se de pauta este segundo item. A evolução dos meios de controle de 

dados, os cruzamentos de informações, todos ao lado da necessidade de registro dos bens 

em comento fazem com que a fiscalização deste tributo seja mais fácil em relação à regra 

geral, e não argumento para deixar de tributar. Afinal, a existência de repositório 

concentrado de dados (Capitania dos Portos e ANAC) torna desnecessária ao Estado a 

investigação de cada pessoa, física ou jurídica, bastando a consulta dos registros já 

existentes. 

No mais, a situação ora observada é deveras estranha. Tem-se uma materialidade 

tributária claramente contida na outorga de competência1129 – afinal, o texto constitucional 

                                                 

1126 “Por veículo automotor há que se entender veículo que tenha motor próprio, de qualquer espécie – terrestre, 

embarcação, aeronave”. COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código 

Tributário Nacional. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 401. 

1127 RE 134509/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, 

julgado em 29 maio. 2002, DJ 13-09-2002. 

1128 “A propriedade se refere a veículo automotor, isto é, veículo dotado de propulsão própria, utilizado em 

vias terrestres. Exclui-se, portanto, a incidência sobre aeronaves e embarcações (...) É preciso não se perder 

de vista que o IPVA substituiu a taxa rodoviária única e não poderia recair sobre aeronaves e embarcações, 

que jamais estiveram no campo de incidência da TRU. Ademais, as aeronaves e os navios não possuem 

registro municipal que possa justificar o repasse de 50% da receita do IPVA a qualquer comuna brasileira”. 

TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário. v.  IV. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2007. p. 328. 

1129 Embora caiba lembrar que no texto constitucional “não se encontram parâmetros definitivos para a 

conclusão quanto ao aspecto material de cada imposto. As expressões empregadas pelo constituinte são 

meros nomes dados historicamente a impostos já existentes. Por isso, afirmamos que o constituinte não 

conceituou os impostos pertencentes a cada esfera tributante; apenas nominou-os contemplando um todo. 

Valendo-nos das lições da teoria geral do direito, concluímos que o constituinte apenas contemplou a 

realidade a partir de tipos”. SCHOUERI, Luís Eduardo. Discriminação de competências e competência 
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estipula apenas dois conceitos básicos (“veículo” e “automotor”), não restando dúvidas de 

que embarcações e aeronaves estão contidos em ambos. Mas cujo exercício da competência 

é obstado por ter o STF entendido no passado que, nada obstante a CF/88 autorize a 

exigência sobre “veículo automotor”, ela quis dizer, na verdade, “veículo automotor 

terrestre”. A jurisprudência, portanto, promove claríssima restrição onde a Assembleia 

Constituinte não o fez. E tudo com base em interpretação tão somente histórica. 

O que se quer argumentar, neste passo, é que a visão da tributação sobre o patrimônio 

como (1) relevante ao objetivo de reduzir desigualdades, (2) claramente pouco explorada no 

Brasil e (3) numa circunstância de enorme iniquidade social, pode e deve recomendar a 

utilização de outros tipos de interpretação nesse debate. 

Assim, as considerações de caráter desconcentrador conduzem a uma interpretação 

sistêmica da Constituição que não veda a incidência do IPVA sobre embarcações e aeroaves, 

antes exigindo-a e tornando contrária aos objetivos fundamentais a sua não incidência. Quer-

se crer, inclusive, que a atividade hermenêutica que respeite minimamente o conteúdo do 

texto constitucional indicará no mesmo sentido. 

Existindo fortes razões no sentido da incidência, é de se questionar, em seguida, se 

este momento seria adequado para revisão daquela posição jurisprudencial consolidada 

(overruling)1130.  A resposta parece novamente positiva.  

De um lado, parece-nos não apenas que a compreensão jurídica então tomada é 

inadequada. Especialmente, contudo, deve-se registrar que há razões sociais fortes – e o que 

                                                 

residual. In: SCHOUERI, Luís Eduardo; ZILVETI, Fernando Aurelio. Direito tributário: estudos em 

homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998. p. 115.  

1130 “Superar um precedente significa retirá-lo do ordenamento jurídico como Direito vigente, colocando algo 

novo em seu lugar. Falar em superação do precedente abrange tanto a exclusão do precedente em si, como 

a eliminação de sua ratio decidendi – visto que é possível eliminar uma das normas do precedente e 

preservar outra (...) Para que seja realizada a superação do precedente judicial (overruling) é indispensável 

que o julgador demonstre que as razões substanciais para a mudança superam o peso das razões de 

segurança para a manutenção, consequentemente, a teoria dos precedentes preocupa-se em estabelecer ônus 

argumentativos para a virada jurisprudencial, racionalizando-a, o que acaba por garantir alguma segurança 

na própria realização da mudança (...) É dizer, não é suficiente o entendimento dos magistrados de que uma 

nova norma seria mais conveniente ou oprtuna do que a consagrada no precedente, ou ainda que o 

precedente esteja fundado em erro. A inadequação da ratio decidendi a proposições sociais e ao sistema 

jurídico é um argumento essencial, mas, imprescindível reconhecer, não constitui fundamento suficiente 

para a decisão”. MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. Salvador: 

Editora JusPodivm, 2015. p. 388, 392, 393-394, 
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foi acima desenvolvido pretendeu demonstrar nesse sentido, para a relevância da tributação 

sobre a propriedade para o objetivo de reduzir desigualdades – para que o tema seja revisto, 

alcançando resultados sociais diferentes. 

No mais, é possível sustentar que aquele precedente está desgastado1131. É que, após 

observar que a posição tomada obedeceu apenas uma interpretação histórica, deve-se notar 

que o caso onde formado precedente (RE 134509/AM) foi recebido no STF ainda em 

março/1991, com seu voto condutor tendo sido proferido em 1994 – ainda sob forte influxo 

do regime constitucional-tributário pretérito. O julgado tampouco foi unânime, mas tomado 

por maioria. A doutrina1132 tem questionado essa compreensão, assim como os Entes 

tributantes1133. O longo tempo passado; a substituição da composição da Corte Suprema; o 

(pouco) distanciamento histórico em relação à ordem constitucional anterior; a crescente 

aceitação do tributo enquanto parte da atividade financeira do Estado, incluindo sua função 

social. Todas são razões que conduzem, inclusive para fins de promoção do objetivo 

constitucional de redução de desigualdades, à reapreciação do tema no STF. 

Sendo assim, não pode passar sem críticas a atuação da Procuradoria-Geral da 

República, que propôs em fevereiro/2017 a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5654, 

relatada pelo Min. Celso de Mello, que se insurge contra Leis do Estado do Ceará que 

preveem a cobrança do IPVA em relação aos mencionados veículos. A ação se baseia tão 

somente nos julgados passados do STF. Trata-se de medida judicial visando apenas a 

manutenção do status quo jurídico, afastando a aplicação das leis cearenses que ousaram 

dispor em contrário. 

                                                 

1131 Ibidem, p. 399-407. Ver também: PEIXOTO, Ravi. A superação de precedentes (overruling) no Código de 

Processo Civil de 2015. Revista de Processo Comparado, v. 02, n. 03, jan-jun 2016. 

1132 TOMÉ, Fabia del Padre; PACOBAHYBA, Fernanda Mara Macedo. O IPVA e as polêmicas em torno da 

abrangência da expressão “veículos automotores” e da diferenciação de alíquotas em função dos “tipos” de 

veículos – Reflexões acerca da ADI N. 5654. 2018. Disponível em: <http://www.ibet.com.br/wp-

content/uploads/2018.fev.Fabiana-Del-Padre-Tome-e-Fernanda-Mara-Macedo-Pacobahyba.pdf>. Acesso 

em 25-mar. 2018. 

1133 Moraes e Oliveira registram que “excluindo Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, o restante dos estados-

membros e o Distrito Federal continuam a cobrança do IPVA sobre embarcações e aeronaves”. MORAES, 

Líria Kédina Cuimar de Sousa; OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. A controvérsia acerca da incidência 

do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sobre embarcações e aeronaves. Caderno 

de Finanças Públicas, n. 14, dez 2014. p. 81. 

http://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2018.fev.Fabiana-Del-Padre-Tome-e-Fernanda-Mara-Macedo-Pacobahyba.pdf%3e.
http://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2018.fev.Fabiana-Del-Padre-Tome-e-Fernanda-Mara-Macedo-Pacobahyba.pdf%3e.
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Nada obstante, pode-se utilizar desta como oportunidade para reabrir o debate e, 

considerando também o propósito redistributivo do Estado brasileiro, alterar aquela 

compreensão. Entende-se que a visão dos Direitos Financeiro e Tributário, considerando o 

art. 3º, III, da CF/88, e os dados de realidade expostos, recomenda nesse sentido. 

 

 IPTU, atualização da base de cálculo. 

Terceiro, quanto aos motivos, identificados pelos economistas, que conduzem à 

regressividade dos efeitos da tributação pelo IPTU. Como já se colocou acima, o caráter 

regressivo do IPTU parece residir especialmente na atualização de sua base de cálculo (valor 

do imóvel), já que os sistemas fiscalizatórios municipais anacrônicos não observam que os 

imóveis mais valorizados crescem de valor mais fortemente, resultando em alíquota efetiva 

mais baixa1134.  

Esta é questão tipicamente administrativa. O funcionamento dos cadastros 

imobiliários, a forma e a periodicidade das avaliações de valor venal devem ser decididas 

pelo Poder Executivo, com amparo na Lei. Não se vislumbra intervenção judicial possível 

nesse tema, salvo para eventuais circunstâncias específicas em que puder ser judicialmente 

comprovado que os imóveis mais ricos têm sido subavaliados. Nesse caso, poder-se-ia 

cogitar de tutela judicial que ordene o refazimento amplo das avaliações; sem contudo, 

substituir-se à formatação ampla da estrutura e planejamento fiscalizatório determinado pela 

respectiva Secretaria de Fazenda. 

Ainda que a restrição judicial pareça dominar este tema, contudo, as observações do 

ponto de vista das desigualdades podem, ao menos, ofertar substrato argumentativo jurídico 

                                                 

1134 VARSANO, Ricardo. O imposto predial e territorial urbano: receita, equidade e adequação aos municípios. 

Revista Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 7, n. 3. Rio de Janeiro, dez 1977. Indo ao original, verifica-

se que o Autor coloca: “A literatura empírica sobre os impostos sobre propriedades de outros países tem 

concluído que as administrações fiscais tendem a subestimar o valor de imóveis com valores de mercado 

mais alto em relação aos valores mais baixos. Este fato, se ocorrer, contribui para aumentar a regressividade 

do imposto” (p. 604). Carvalho Jr. (CARVALHO JR., Pedro Humberto Bruno de. Aspectos distributivos 

do IPTU e do patrimônio imobiliário das famílias brasileiras. In: CASTRO, Jorge Abrahão de; SANTOS, 

Cláudio Hamilton Matos dos; RIBEIRO, José Aparecido Carlos (Orgs.). Tributação e equidade no Brasil: 

um registro da reflexão do IPEA no biênio 2008-2009. Brasília: IPEA, 2010.. p. 270) exemplifica: “é mais 

provável que um imóvel de valor de mercado de R$ 10 mil seja avaliado em R$ 15 mil (uma sobreavaliação 

de 50%) que um imóvel de R$ 200 mil ser sobreavaliado em R$ 300 mil”. 
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a eventuais medidas político-legislativas, inclusive para afastar um ativismo judicial que se 

põe como adversário à tributação. 

Quer-se usar de exemplos os casos recentes de aumento da tributação do IPTU pelos 

municípios de Belém, São Paulo e Rio de Janeiro.  

Em Belém, promoveu-se alteração de critérios da formação do valor venal que 

representou, para muitos, em aumento de base de cálculo superior à inflação, sem previsão 

legal expressa para tanto. O tema foi levado ao Judiciário na Ação Popular nº 0808643-

87.2018.814.0301 (5ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA). Foi deferida medida liminar 

para sustar a exigência com esta alteração. 

Pois bem. Não se pretende, aqui, defender a postura do Município como um todo. 

Entende-se que, se houve violação à reserva legal tributária, majorando por ato infralegal 

aquilo que a Constituição e o CTN reservam ao Poder Legislativo, então cabe mesmo ao 

Judiciário fulminar a cobrança, restaurando a legalidade. 

Contudo, observa-se da decisão liminar proferida neste caso que, para além das 

considerações jurídicas sobre legalidade, se deu a perquirir os “efeitos econômicos do ato 

administrativo”, tratando da “conjuntura econômica”, afirmando que deve o Estado “agir 

motivado pela prudência, a fim de não solapar, ainda mais, as economias de uma população 

que – mesmo que contra a sua mais intima vontade – poderá reagir ao aumento real do valor 

do imposto com o não pagamento do tributo, seja por considera-lo injusto, seja por 

incapacidade econômica ou, ainda, pela reduzida capacidade de adimplemento”. 

Parece-nos que este tipo de argumento, para além de todas as críticas ao ativismo 

judicial (e à profundidade destas razões, como a alusão livre à “Curva de Laffer” sem 

quaisquer bases teóricas para sua aplicação ou elementos concretos para averiguar se é este 

o caso ou não), pode ser contraposto pela ideia de que a revisão da base de cálculo do IPTU 

é, genericamente, virtuosa do ponto de vista da redução das desigualdades, na medida em 

que são justamente os imóveis mais valorizados que tendem a incrementar seu valor com 

maior velocidade. Logo, é a eles que mais aproveita a restrição de atualização de valores. 

O mesmo pode-se dizer em relação ao IPTU do município de São Paulo do ano de 

2014. Contra a Lei que estipulou aumento, foi proposta Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(Proc. Nº 0201865-26.2013.8.26.0000), para evitar a exigência naqueles termos. O TJSP 
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concedeu a liminar pleiteada, indicando que “os Princípios da Razoabilidade e Moralidade 

estariam sendo inobservados diante do aumento do IPTU em 20% para imóveis residenciais 

e 35% para imóveis não residenciais”, observando que o aumento não refletiria “o aumento 

do poder aquisitivo dos contribuintes, critério este que pode ser inferido através do 

crescimento do PIB”. 

Também vale notar que, em relação ao IPTU/2018 do município do Rio de Janeiro, 

o TJRJ (ADI nº 0061506-79.2017.8.19.0000) concedeu medida liminar para sustar o 

aumento aprovado em Lei, utilizando argumentos como o que indica “flagelar centenas de 

milhares de famílias e empresários” e a configuração de confisco. Esta decisão veio a ser, 

logo em seguida, cassada pelo STF (SS nº 1.135, Rel. Min. Presidente Cármen Lúcia). 

O que se quer notar é que, na análise do tema (reajuste ou aumento da base de cálculo 

do IPTU), são comuns os argumentos abstratos de origem econômica e/ou serem suscitadas, 

também abstratamente, ideias constitucionais de capacidade contributiva e efeito 

confiscatório. Não se quer afastar o uso destas razões. 

Quer-se, isto sim, agregar à análise a consideração, em sentido inverso, de que tais 

medidas tendem a atacar o conteúdo regressivo do tributo imobiliário. Tudo considerando 

não apenas que a redução de desigualdades é objetivo constitucional; que os tributos sobre 

o patrimônio são notadamente pouco explorados no Brasil; e que a concentração patrimonial 

(sendo a imobiliária uma das grandes, gerando rendas de aluguéis) é dos grandes fatores que 

reproduzem e majoram desigualdades. 

 

 Correção das faixas de IRPF. 

Quarto, quanto à correção das faixas progressivas do Imposto sobre a Renda das 

Pessoas Físicas. Como se apresentou acima, a ausência de correção monetária dos valores 

reduz o potencial progressivo do tributo. Há ação judicial em curso (ADI nº 5096), para 

controle concentrado de constitucionalidade, afirmando que a defasagem dos valores 

importa em mácula a diversos valores constitucionais – embora, na petição inicial, o objetivo 

de redução de desigualdades não seja um deles. 

As razões ora trazidas suportam aquele pleito? 
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Se fosse possível isolar tão somente o debate de valores constitucionais, a resposta 

seria positiva. Acrescer-se-ia o art. 3º, III, da CF/88, com sua especial carga normativa, como 

um dos dispositivos transgredidos pela ausência de correção monetária, para somar no 

esforço argumentativo. 

O provimento daquela ADI, contudo, parece comprometido. 

É que, diferente do que ocorreu no longo período 1996-2001, a defasagem não se dá 

por manutenção inercial nominal de valores – o que, entende-se, seria passível de tutela 

judicial para ordenar a aplicação dos índices oficiais de correção, na forma das razões 

mencionadas, sendo a atenção ao objetivo de reduzir desigualdades uma delas. 

A situação presente é de efetiva análise parlamentar do tema, alcançando decisão 

política que estipula o reajuste em valores considerados insuficientes. Assim, para além de 

todo o debate sobre separação de poderes e contenção judicial, o caso esbarra em um grande 

obstáculo: o princípio da legalidade.  

Afinal, a norma que fixou os valores originais, em 1995, foi Lei Ordinária. Desta 

feita, todas as Leis Ordinárias que a seguiram não estavam ou estarão adstritas à disciplina 

daquela primeira, devendo aplicar-lhe valor reajustado ou superior. Não. Todas as leis 

posteriores – e a atualmente vigente, a Lei nº 13.149/2015 – poderiam perfeitamente rever 

os valores, inclusive para menor. 

Ora, quem pode mais, pode menos. Se a norma pode reduzir os valores da tabela 

diretamente, pode também permitir a redução natural por meio da não-correção integral. Não 

se vê espaço, no tema, para controle de constitucionalidade. 

O tema se enquadra perfeitamente em uma pauta político-legislativa de redução de 

desigualdades. É tema que deve ser levantado, debatido, promovido. Mas, a nosso ver, não 

dá azo a decisão judicial que afirme inconstitucionalidade ou que substitua os valores da 

Tabela, ainda que apenas para aplicação dos índices oficiais de correção. 

3.2.4. Igualdade tributária. O caso do Simples Nacional. 

Já se defendeu, acima, que uma das conclusões obtidas, quando observados os 

instrumentos fiscais-financeiros na perspectiva da redução de desigualdades, é a revisão do 

papel do Direito Financeiro, especialmente no que concede a hegemonia da matéria jurídico-
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tributária ao Direito Tributário, ainda que esse, tradicionalmente, se ocupe apenas do aspecto 

exacional do fenômeno da tributação. Nesse sentido, seja no Direito Financeiro (como ora 

se arrisca), seja no Direito Tributário (como há vozes mais recentes suscitando), impõe-se 

que a perspectiva social da tributação e seu papel na ampla atividade financeira do Estado, 

sejam objeto de mais detalhada análise. 

Não são muito numerosos os estudos que se utilizam de perspectiva socialmente 

abrangente para avaliar juridicamente a tributação. Nesse sentido, é simbólico que a Teoria 

da Igualdade Tributária, de Humberto Ávila1135, não se ponha a apreciar o tributo como 

instrumento de redução de desigualdades (embora o tema esteja tangenciado1136), mas antes 

seja focada na igualdade entre contribuintes, para fins exacionais (então, focando na 

igualdade da tributação, mas não na igualdade que decorre dos resultados sociais da 

tributação). Esta, por evidente, não é uma crítica, mas sim mera identificação dos limites de 

investigação que têm sido observados1137.  

Ávila não está só nesse sentido. Martins também discute o princípio da igualdade 

tributária a partir da necessidade de empresas em identidade de situação serem tratadas 

igualmente pela Administração Tributária1138. A doutrina mais tradicional tem sido 

                                                 

1135 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. 

1136 Por exemplo, quando coloca que “a tese aqui sustentada posiciona-se no sentido de que o Direito Tributário 

Brasileiro, precisamente por adotar um sistema misto de justiça individual e de justiça geral, não permite 

que o uso de padrões fiscais, ainda que sejam geralmente corretos, possam produzir efeitos concretos 

excessiva ou significativamente díspares: mesmo que o padrão fiscal reflita a média dos fatos geradores de 

determinado tributo e, por isso, seja válido, ainda assim não deve ser aplicado para determinados casos em 

que a desigualdade provocada pela sua utilização é, em alguma medida, disparatada”. Ibidem, p. 23. 

1137 O mesmo autor, em outro artigo, coloca: “A importância da demonstração de que a Ciência do Direito 

exerce várias atividades distintas reside, de um lado, na comprovação de que numerosos temas, em vez de 

fazer parte de outra Ciência, como a Economia ou as Finanças Públicas, ou de outro ramo da Ciência do 

Direito, como o Direito Financeiro, compõem o objeto da própria Ciência do Direito, em geral, e da Ciência 

do Direito Tributário, em particular; de outro, na elucidação de que estes temas, longe de ser deixados à 

vontade e à ideologia do intérprete, podem e devem ser examinados de modo objetivo, desde que se tenha 

um conceito de objetividade não apenas relacionado a uma realidade ou a um sentido (objetividade 

semântica). Situam-se nesse âmbito questões expressivas para o Direito Tributário, como a finalidade e a 

destinação das contribuições; a promoção, a restrição e a proteção de princípios fundamentais da tributação; 

a finalidade e os efeitos da tributação extrafiscal; a intencionalidade dos agentes fiscais e dos contribuintes 

nas atividades de fiscalização e de planejamento tributário; a razoabilidade dos critérios empregados para 

diferenciar os contribuintes; e os efeitos da tributação, sua medida e sua proporção”. Idem. Ciência do 

Direito Tributário e discussão crítica. Revista Direito Tributário Atual, n. 32. São Paulo: IBDT e Dialética, 

2014. p. 161. 

1138 MARTINS, Ives Gandra da Silva. O princípio da isonomia em matéria tributária: inteligência da MedProv 

320/2006 rejeitada pelo Congresso Nacional. Atos e Portarias da Receita Federal vinculados à MedProv 

320/2006. Eficácia após rejeição. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; BRITO, Edvaldo (Orgs.). Direito 



429 

 

 

restritiva, limitando a análise da igualdade tributária às considerações básicas a respeito da 

capacidade contributiva1139. 

Velloso apresenta a igualdade tributária, historicamente, como vedação de 

arbitrariedade, proibindo que o Estado trate dois sujeitos diversamente sem diferenciação 

justificada; mas critica tal concepção, por excessivamente restritiva (“minimalista”)1140. 

Propõe um controle mais ativo da isonomia tributária. E, muito embora mencione, 

brevemente, o aspecto vertical da igualdade, no sentido de “quem tem mais há de pagar 

mais”, usa a capacidade contributiva como critério de diferenciação, afirmando que os 

impostos podem apenas ser regulados por ela, impedindo o alcance aos fatos que não a 

denotem – esta seria uma interdição absoluta e definitiva. Então, ainda que aceite 

abstratamente a legitimação da extrafiscalidade dos tributos, demanda que estes efeitos 

extrafiscais estejam subordinados à capacidade contributiva, devendo ainda ser subsidiários 

(entende que os fins extrafiscais, em regra, devem ser buscados por outros meios)1141. Desta 

                                                 

tributário: princípios e normas gerais (Coleção doutrinas essenciais, v.  1). 2. ed. ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014. 

1139 “A doutrina tributarista, no Brasil, costuma limitar duplamente sua apreensão a respeito dos temas da justiça 

tributária. Em primeiro lugar, limita-a porque a reduz, praticamente, à igualdade tributária e à capacidade 

contributiva, num expediente redutor, que separa o direito tributário da destinação do produto da 

arrecadação ou dos efeitos concretos gerados na vida dos contribuintes. Em segundo lugar, limita-a porque 

reduz seu exame, normalmente, aos tributos com função arrecadatória – a tradicional função fiscal dos 

tributos. Novo expediente redutor, a cindir o direito tributário da política fiscal”. FOLLONI, André. 

Isonomia na tributação extrafiscal. Revista Direito GV, v. 10, n. 01, jan-jun 2014. p. 202. Lapatza é dos 

grandes autores que defendia este ponto de vista: “La capacidade económica es, por tanto, la forma 

tributaria de la igualdad y de la generalidade: todos deben pagar conforme a su capacidad” – LAPATZA, 

José Juan Ferreiro. Instituciones de derecho financiero. Madrid Marcial Pons, 2010. p. 193. Ainda: “Hão 

de ser tratados, pois, com igualdade aqueles que tiverem igual capacidade contributiva, e com desigualdade 

os que revelem riquezas diferentes e, portanto, diferentes capacidades de contribuir”. AMARO, Luciano. 

Direito tributário brasileiro. 13. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 136; MELO, João Paulo Fanucchi de 

Almeida. O nascimento da tributação e os diferentes fundamentos para o seu exercício na história e a 

igualdade como atual balizadora na justa tributação tendo a capacidade contributiva como sua medida de 

comparação. In: DERZI, Misabel Abreu Machado; MELO, João Paulo Fanucchi de Almeida (Coords.). 

Justiça Fiscal. Belo Horizonte: Del Rey, 2016; FERRAZ, Roberto. Igualdade na tributação – qual o critério 

que legitima discriminações em matéria fiscal? In: FERRAZ, Roberto Catalano Botelho (Coord.). 

Princípios e limites da tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005. Para Soares de Melo, a igualdade e a 

capacidade contributiva “se entrelaçam” – SOARES DE MELO, José Eduardo. Curso de direito tributário. 

7. ed. São Paulo: Dialética, 2007. p. 30-31. 

1140 Vale lembrar a lição de Comparato: tratando da Revolução Francesa, indica que a burguesia, vitoriosa, 

formalmente fixou o princípio da igualdade. “Substancialmente, porém, a crescente desigualdade 

patrimonial entre os cidadãos, provocada pelo rápido avanço da economia capitalista, despiu de todo 

sentido prático o princípio da isonomia”. COMPARATO, Fabio Konder. Brasil: verso e reverso 

constitucional. Cadernos IHU ideias, ano II, n. 197, 2013. p. 13. 

1141 VELLOSO, Andrei Pitten. A teoria da igualdade tributária e o controle de proporcionalidade das 

desigualdades de tratamento. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; BRITO, Edvaldo (Orgs.). Direito 
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feita, também aqui vê-se a igualdade tributária estudada a partir de noções individuais, 

deixando em segundo plano a função social da tributação enquanto redução de desigualdades 

(quiçá até mesmo advogando contra essa função)1142. 

O que se quer sustentar então, é que a observação dos pressupostos tomados nesta 

oportunidade conduz a diferentes perspectivas sobre o que deve ser considerado igualdade 

tributária: não mais apenas a igualdade de contribuintes perante uma exação1143; mas 

também a busca de menos desigualdades sociais a partir da tributação1144. Como já colocou 

                                                 

tributário: princípios e normas gerais (Coleção doutrinas essenciais, v.  1). 2. ed. ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014. p. 301 e ss. 

1142 A doutrina tradicional tributária, mesmo quando anuncia a análise da “desigualdade da tributação”, refere-

se mesmo à incidência desigual, horizontal, entre contribuintes, e não aos efeitos da tributação no quadro 

geral social – às desigualdades econômicas, potencializadas pela tributação regressiva. (Ver: ELALI, 

André. Um exame da desigualdade da tributação em face dos princípios da ordem econômica. In: FERRAZ, 

Roberto Catalano Botelho (Coord.). Princípios e limites da tributação 2. São Paulo: Quartier Latin, 2009). 

No mais: “Será inconstitucional – por burla ao princípio republicano e ao da isonomia – a lei tributária que 

selecione pessoas, para submetê-las a regras peculiares, que não alcançam outras, ocupantes de idênticas 

posições jurídicas”. CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 23. ed., rev., 

ampl. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 80; Na igualdade tributária “o legislador e o aplicador 

da lei hão de atentar às diferenças entre os sujeitos, procedendo às necessárias discriminações na modulação 

das exigências fiscais”. COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código 

Tributário Nacional. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 79; O princípio da isonomia 

tributária “veda o tratamento jurídico diferenciado de pessoas sob os mesmos pressupostos de fato; impede 

discriminações tributárias, privilegiando ou favorecendo determinadas pessoas físicas ou jurídicas”. 

HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 25. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016. p. 

411. Machado considera igualdade como “garantia de tratamento uniforme, pela entidade tributante, de 

quantos se encontrem em condições iguais” – MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 36. 

ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2015. p. 38. 

1143 Dentre os tributaristas que consideram a igualdade tributária equiparada à capacidade contributiva, 

excepciona-se Ricardo Lobo Torres, que afirma o estudo das desigualdades sociais em conjunto: “O 

princípio da igualdade, consistindo na proibição de arbitrariedade, desproporcionalidade (= não-

razoabilidade) ou excesso, significará vedação da desigualdade consubstanciada na injustiça, na 

insegurança e na opressão da liberdade”. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional 

financeiro e tributário. v.  II. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 162. José Afonso da Silva, embora estipule 

a ligação direta da capacidade contributiva com a igualdade tributária, sustenta que aquela ideia fiscal não 

resume a igualdade perante o fenômeno da tributação. Vai além, como ora se propõe: “O princípio da 

igualdade tributária relaciona-se com a justiça distributiva em matéria fiscal. Diz respeito á repartição do 

ônus fiscal do modo mais justo possível. Fora disso a igualdade será puramente formal”. Afirma ser 

necessário considerar “que o sistema tributário é parte de um sistema econômico-social concreto, e qualquer 

teoria de uma tributação justa que não leve em conta a totalidade do sistema social cai na abstração 

metafísica”. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33. ed., rev. e atual. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 221-222. 

1144 Paulsen entende que a igualdade tributária se reflete em proibição de tratamento diferenciado entre pessoas, 

salvo (i) por razões de capacidade contributiva e (ii) por razões extrafiscais, vedando, portanto, a existência 

de discriminação arbitrária. PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 6. ed. rev., atual. e 

ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014. p. 71-74; “a igualdade segundo a capacidade 

contributiva não é afastada pela tributação extrafiscal; é simplesmente encoberta pela busca de outros 
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corretamente o STF, a igualdade aceita e demanda que, para combater desigualações, a 

norma promova outras desigualações1145; a doutrina observa que “as normas constitucionais  

buscam que as pessoas tenham tratamento desigual em função de suas diferenças, visando 

torna-las mais iguais”1146. Se as distinções devem seguir um critério, a busca pela redução 

de desigualdades fornece um critério que a tão só análise exacional ou arrecadatória deixa 

escapar1147. 

                                                 

objetivos de similar envergadura constitucional”. VAREJÃO, José Ricardo do Nascimento. Princípio da 

igualdade e direito tributário. São Paulo: MP Ed., 2008. p. 217. 

1145 (...) Não há outro modo de concretizar o valor constitucional da igualdade senão pelo decidido combate aos 

fatores reais de desigualdade. O desvalor da desigualdade a proceder e justificar a imposição do valor da 

igualdade. A imperiosa luta contra as relações desigualitárias muito raro se dá pela via do descenso ou do 

rebaixamento puro e simples dos sujeitos favorecidos. Geralmente se verifica é pela ascensão das pessoas 

até então sob a hegemonia de outras. Que para tal viagem de verticalidade são compensadas com esse ou 

aquele fator de supremacia formal. Não é toda superioridade juridicamente conferida que implica negação 

ao princípio da igualdade. 6. O típico da lei é fazer distinções. Diferenciações. Desigualações. E fazer 

desigualações para contrabater renitentes desigualações. A lei existe para, diante dessa ou daquela 

desigualação que se revele densamente perturbadora da harmonia ou do equilíbrio social, impor uma outra 

desigualação compensatória. A lei como instrumento de reequilíbrio social. 7. Toda a axiologia 

constitucional é tutelar de segmentos sociais brasileiros historicamente desfavorecidos, culturalmente 

sacrificados e até perseguidos, como, verbi gratia, o segmento dos negros e dos índios. Não por coincidência 

os que mais se alocam nos patamares patrimonialmente inferiores da pirâmide social. A desigualação em 

favor dos estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas e os egressos de escolas privadas 

que hajam sido contemplados com bolsa integral não ofende a Constituição pátria, porquanto se trata de 

um descrímen que acompanha a toada da compensação de uma anterior e factual inferioridade (“ciclos 

cumulativos de desvantagens competitivas”). Com o que se homenageia a insuperável máxima aristotélica 

de que a verdadeira igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, máxima 

que Ruy Barbosa interpretou como o ideal de tratar igualmente os iguais, porém na medida em que se 

igualem; e tratar desigualmente os desiguais, também na medida em que se desigualem. 8. O PROUNI é 

um programa de ações afirmativas, que se operacionaliza mediante concessão de bolsas a alunos de baixa 

renda e diminuto grau de patrimonilização. Mas um programa concebido para operar por ato de adesão ou 

participação absolutamente voluntária, incompatível, portanto, com qualquer ideia de vinculação forçada. 

Inexistência de violação aos princípios constitucionais da autonomia universitária (art. 207) e da livre 

iniciativa (art. 170). 9. O art. 9º da Lei n. 11.096/2005 não desrespeita o inciso XXXIX do art. 5º da 

Constituição Federal, porque a matéria nele (no art. 9º) versada não é de natureza penal, mas, sim, 

administrativa. Trata-se das únicas sanções aplicáveis aos casos de descumprimento das obrigações, 

assumidas pelos estabelecimentos de ensino superior, após a assinatura do termo de adesão ao programa. 

Sancionamento a cargo do Ministério da Educação, condicionado à abertura de processo administrativo, 

com total observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 10. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 3.379 não conhecida. ADI’s 3.314 e 3.330 julgadas improcedentes. (ADI 3330, 

Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 03.mai.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013 RTJ VOL-00224-01 PP-00207) 

1146 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república e 

direitos fundamentais. Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito 

Financeiro). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 293.  

1147 Valcárcel, anunciando a superação da primazia da capacidade contributiva no estudo da igualdade 

tributária, aponta que impõe-se “determinar se o tributo deve ou não seguir sendo, e na essência, ou ainda 

exclusivamente, um meio de arrecadação de receitas. Se a resposta a essa pergunta é positiva, ninguém 

colocará em dúvida que a arrecadação de acordo com a capacidade contributiva é o adequado. Mas se a 
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Então, as facetas concentradoras da atividade financeira do Estado (como o foco nos 

tributos indiretos) devem, também, ser agregadas à análise da ideia de isonomia1148. 

Esta noção, se aceita, tem consequências jurídicas claras. 

Na mencionada obra, Ávila traça plano metodológico para apreciar a igualdade de 

determinado tributo. Assim, em cada caso, busca a (i) finalidade da norma, a (ii) medida de 

comparação, e o (iii) elemento indicativo dessa medida; devendo haver uma relação fundada 

e conjugada entre tais elementos (é dizer: entre a finalidade e a medida de comparação, de 

um lado; e entre a medida de comparação e o elemento indicativo, de outro), a indicar a 

legitimidade da norma segundo a igualdade1149. Se a (i) finalidade da norma é arrecadar, a 

(ii) medida de comparação está eleita pelo constituinte, que é a capacidade contributiva, de 

maneira que o (iii) elemento indicativo será a manifestação de riqueza descrita na outorga 

de competência. Se, contudo, a (i) finalidade da norma for outra, sua (ii) medida de 

comparação será diversa, implicando ainda no (iii) elemento indicativo que seja pertinente 

àquela medida1150. 

                                                 

resposta é negativa, é então evidente que todos também estarão de acordo na insuficiência da capacidade 

contributiva como critério orientador da instituição dos tributos”. Conclui, portanto, que o tributo deve ser 

visto “também e há um mesmo tempo, e cada vez com mais intensidade, como um instrumento para o 

alcance da igualdade de fato, como um instrumento, em suma, apto para a realização de uma política fiscal”; 

“não é pensável que a Constituição assine uns objetivos ao Estado no campo econômico-social e que as 

instituições jurídicas – especialmente aquelas que tem uma projeção econômica – fiquem reduzidas ao seu 

âmbito específico, desconectadas entre si e desconectadas também desses pressupostos gerais ou básicos 

(...) E esta obrigação de procurar a igualdade de fato não somente supõe a necessidade de que o 

ordenamento jurídico disponha de mecanismos para tal fim, mas também a necessidade de que sejam 

utilizadas para isso aquelas outras instituições jurídicas (como é o caso do tributo) que, havendo sido 

pensadas para outras finalidades, apresentam uma especial idoneidade para logro desses objetivos que a 

Constituição propõe. Instituições que, além disso, se não forem devidamente utilizada (sic) para tal fim, 

poderiam ocasionalmente produzir por si mesmas efeitos contrários aos que com caráter geral se pretendem 

(...) poderia inclusive sustentar-se a eventual ilegitimidade constitucional da não-utilização com fins de 

igualdade de fato de uma instituição jurídica que tenha aptidão para tanto, sobretudo se dessa não-utilização 

chega a derivar-se algum efeito contrário a igualdade de fato”. VALCÁRCEL, Ernesto Lejeune. O princípio 

de igualdade. In: FERRAZ, Roberto Catalano Botelho (Coord.). Princípios e limites da tributação 2. São 

Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 256 e 272-275. 

1148 “O princípio da uniformidade do imposto reclama a adoção de tributos diretos, que considerem as 

possibilidades materiais do contribuinte, e condena a tributação indireta que atinge indiscriminadamente a 

todos os cidadãos, sem considerar as variações de fortunas. Assim, os impostos indiretos, tratando 

igualmente pessoas em situação desigual, constituem gravame frontal ao princípio de isonomia”. FARIA, 

Anacleto de Oliveira. Do princípio da igualdade jurídica. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, Ed. da 

Universidade de São Paulo, 1973. p. 255. 

1149 ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 40-73. 

1150 Não se pode deixar de mencionar, no tema, a paradigmática obra de Celso Antônio Bandeira de Mello, que 

já trazia critérios semelhantes de investigação. À questão que move sua indagação – “qual o critério 
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Mas duas observações, com Schoueri, devem ser lançadas: primeiro, que todas as 

exigências tributárias são, em alguma medida, fiscais e extrafiscais1151; segundo, que o 

reconhecimento do conteúdo extrafiscal da norma tributária traz para análise outra finalidade 

e outra medida de comparação1152. Afinal, vale ver que1153: 

Sendo uma função paralela à de arrecadação e de distribuição da carga tributária, 

a doutrina aponta não ser, a capacidade econômica, em relação ao peso dessa 

carga, o critério adequado de comparação entre os contribuintes, para aferição do 

respeito à igualdade. Nesse sentido, não há coerência em pretender-se partilhar o 

ônus de um tributo extrafiscal, entre os contribuintes, de acordo com sua 

capacidade contributiva, pois o objetivo desse tributo não é arrecadar, e a lógica 

que o governa não é a preocupação com a adequada distribuição dos ônus 

financeiros da tributação (ÁVILA, 2009, p. 161-162; ÁVILA, 2012-a, 432-433). 

Excetua-se dos tributos extrafiscais, por isso, a necessidade de submeter os 

contribuintes com idêntica capacidade contributiva aos mesmos regimes 

tributários, e de diferenciar os regimes tributários dos contribuintes com 

capacidade econômica diversa (BORGES, 2001, p. 46). Como a função extrafiscal 

objetiva a busca por finalidades externas à arrecadação fiscal, o que deve ser feito 

é precisamente o controle da correção jurídica das medidas que visam o 

atingimento de tais finalidades, inclusive no que diz respeito à isonomia. Mas 

essas medidas, num primeiro momento, nada teriam a ver com a capacidade 

econômica dos contribuintes, e certamente não se justificaria diferenciação entre 

eles por esse critério (NABAIS, 1998, p. 658). O propósito da tributação 

extrafiscal é influenciar comportamentos não qualificados, juridicamente, como 

proibidos ou obrigatórios (...) Isso demonstra que a tributação extrafiscal é capaz 

de criar diferenciação entre os contribuintes. Porque os separa, ao menos, em duas 

                                                 

legitimamente manipulável – sem agravos à isonomia – a que autoriza distinguir pessoas e situações em 

grupos apartados para fins de tratamentos jurídicos diversos?” (p. 11), ou ainda “quando é vedado à lei 

estabelecer discriminações” (p. 13) –, Bandeira de Mello oferta critérios para reconhecimento de ofensa ou 

não do princípio da igualdade, considerando especialmente a análise de um “critério discriminador”, que 

deve ser legítimo, não vedado ou em contraposição com valores constitucionais, que tenha “relação de 

pertinência lógica com a disparidade de regimes outorgados”. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. 

Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed., atual. São Paulo: Malheiros Editores, 1999. 

1151 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005. p. 87-89. 

1152 Ibidem, p. 221-222. Parece radical a posição de Yamashita, quando afasta absolutamente a consideração 

da capacidade contributiva da análise da função extrafiscal: “um tributo ou norma de finalidade extrafiscal 

é aquele que de nenhum forma se deixa justificar com ponderações de capacidade contributiva”. TIPKE, 

Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça fiscal e princípio da capacidade contributiva. 1. ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2002. p. 64. Como coloca Enrico de Mita: “Mesmo a tributação extrafiscal deve 

respeitar o princípio de capacidade contributiva no sentido de que, ainda que sendo preordenada a metas 

extrafiscais, e mesmo sendo estas metas alcançadas exatamente quando a hipótese de incidência não se 

verifica, a tributação deve ter como pressuposto um fato economicamente relevante, um fato que constitua 

manifestação de riqueza”. DE MITA, Enrico. O princípio da capacidade contributiva. In: FERRAZ, 

Roberto (Coord.). Princípios e limites da tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 248. Sobre o 

cruzamento entre finalidades tributárias extrafiscais, especialmente o caráter distributivo concentrador de 

tributos ambientais, é interessante a reflexão de: GUZMÁN, Tomás J. López-Guzmán. Fiscalidad 

ambiental: análisis y efectos distributivos. Granada: Ecorama, 2002. 

1153 FOLLONI, André. Isonomia na tributação extrafiscal. Revista Direito GV, v. 10, n. 01, jan-jun 2014. p. 

207-208 e 211-212. 
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classes bem definidas: aqueles que já seguem a orientação finalística que a 

tributação extrafiscal pretende atingir e, por isso, não são seus destinatários; e 

aqueles que não a seguem e, por isso mesmo, são seus destinatários. Se há uma 

diferenciação, há potencial ferimento à igualdade, que é princípio constitucional 

dos mais elevados no nosso sistema. É preciso saber, portanto, se essa 

diferenciação é válida. E, à exata medida da importância da igualdade no 

ordenamento, o controle da validade da diferenciação deve ser especialmente 

rigoroso (...) Em síntese: sob o ponto de vista interno, endógeno, ou intraclasse, 

para aferir se há diferenciação entre os contribuintes postos dentro da classe dos 

destinatários da tributação extrafiscal, a capacidade contributiva tem muito a dizer. 

Se ela não for levada em consideração, haverá desigualdade nos efeitos da 

tributação extrafiscal, de modo que contribuintes com capacidade econômica 

elevada se submeterão a ela com efeitos diferentes daqueles contribuintes de 

menor capacidade econômica. Diferenciação como essa, no entanto, não encontra 

guarida na Constituição da República. 

Como se vê, a tributação extrafiscal responde, em termos de observação da igualdade 

tributária, a critérios outros que a tributação fiscal. Ambos os critérios – fiscal e extrafiscal 

– devem ser observados dentro da análise de constitucionalidade da norma, consideradas 

suas finalidades, ainda que sejam, em algum grau, conflitantes entre si1154.  

Vale observar, contudo, que o trecho transcrito, de Folloni, identifica extrafiscalidade 

com função indutora, com o que não compartilhamos: o propósito de redução de 

desigualdades, entendemos, é extrafiscal (no sentido de que a finalidade não é tão somente 

de encher os cofres do Estado), porém não indutor (eis que não pretende exatamente induzir 

comportamentos). 

                                                 

1154 “Contudo, a despeito da existência de um grau de conflito entre a tributação extrafiscal e a aplicação do 

princípio da capacidade contributiva, constata-se a possibilidade de convivência entre a prática da 

tributação extrafiscal e a aplicação do princípio da isonomia através do princípio da capacidade 

contributiva, o qual deve atuar em dois níveis distintos de controle das medidas extrafiscais. Nesse contexto, 

em um primeiro plano, o princípio da capacidade contributiva deve atuar como pressuposto da tributação, 

no sentido de impedir a tributação que não respeite a preservação do mínimo existencial, ou que seja 

confiscatória ou expropriatória, e, num segundo plano, o princípio da capacidade contributiva deve servir 

como parâmetro de aplicação da tributação extrafiscal (...) A capacidade contributiva constituiria, portando, 

preliminarmente, um pressuposto da tributação, que conjugaria os conceitos objetivo, que demanda a 

adoção como hipótese de incidência de um fato presuntivo de riqueza, e subjetivo, no sentido da necessária 

observância da condição do contribuinte de ser possuidor de meios financeiros para arcar com a tributação 

que lhe é imposta, sem que lhe seja afetado o mínimo existencial e, tampouco, confiscados os seus bens. 

Nesse contexto, a capacidade contributiva possuiria uma função garantidora e desempenharia um papel de 

tutela do direito de propriedade (...) Por outro lado, o conceito de capacidade contributiva enquanto 

parâmetro da tributação atuaria em conjunto com a extrafiscalidade, no sentido de que, juntas, ditam as 

diferenciações que possam ser formuladas na incidência extrafiscal, sendo o fator extrafiscal relevante para 

a discriminação entre contribuintes que se encontrem em situações diversas, segundo uma avaliação relativa 

ao objetivo extrafiscal que se busque alcançar”. LAKS, Larissa; DE MARCHI, Cristiane. Possibilidades e 

limites de conciliação entre o princípio da capacidade contributiva e a tributação extrafiscal. Revista 

Tributária e de Finanças Públicas, v. 127, mar-abr 2016. 
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Considerando a progressividade tributária como medida extrafiscal não-indutora, um 

determinado tributo pode ter sua constitucionalidade – a partir da ideia de igualdade – 

atacada considerando sua finalidade fiscal, que observa a capacidade contributiva como 

medida de comparação central; e ter sua constitucionalidade defendida considerando a 

finalidade de reduzir desigualdades, observado, como medida de comparação, um parâmetro 

de eficácia redistributiva da incidência. 

Isto tem implicações práticas diversas. Para ficar em uma delas, tome-se para análise 

a vedação, antes existente, de inclusão de determinadas categorias profissionais – 

especialmente, dos advogados –, de acesso ao SIMPLES Nacional1155.  

Ávila considera esta vedação inconstitucional. Isso porque identifica (a) como 

finalidade, “favorecer o desenvolvimento do pequeno empreendedor, talvez com um 

objetivo mais distante de estimular a criação de empregos”; (b) como medida de 

comparação, o tamanho ou porte da empresa; (c) como elemento indicativo ou proxy, a 

receita bruta anual1156.  

Mas a exclusão de determinadas profissões do rol de possíveis usuários do SIMPLES 

indicaria que o critério “profissão” teria também sido colocado como elemento indicativo – 

uma forma de aferir a medida de comparação (porte da empresa). Então, a questão ser posta 

                                                 

1155 O tema já foi apreciado pelo STF, tendo as linhas doutrinárias de Ávila sido apresentadas como crítica à 

compreensão adotada pela Corte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SISTEMA 

INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS PROFISSÕES LIBERAIS. 

PERTINÊNCIA TEMÁTICA. LEGITIMIDADE ATIVA. PESSOAS JURÍDICAS IMPEDIDAS DE 

OPTAR PELO REGIME. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Há pertinência temática entre os objetivos 

institucionais da requerente e o inciso XIII do artigo 9º da Lei 9317/96, uma vez que o pedido visa a defesa 

dos interesses de profissionais liberais, nada obstante a referência a pessoas jurídicas prestadoras de 

serviços. 2. Legitimidade ativa da Confederação. O Decreto de 27.mai.54 reconhece-a como entidade 

sindical de grau superior, coordenadora dos interesses das profissões liberais em todo o território nacional. 

Precedente. 3. Por disposição constitucional (CF, artigo 179), as microempresas e as empresas de pequeno 

porte devem ser beneficiadas, nos termos da lei , pela "simplificação de suas obrigações administrativas, 

tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas" (CF, artigo 179). 4. Não há 

ofensa ao princípio da isonomia tributária se a lei, por motivos extrafiscais, imprime tratamento desigual a 

microempresas e empresas de pequeno porte de capacidade contributiva distinta, afastando do regime do 

SIMPLES aquelas cujos sócios têm condição de disputar o mercado de trabalho sem assistência do Estado. 

Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 1643, Relator(a):  Min. MAURÍCIO 

CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 05.dez.2002, DJ 14-03-2003 PP-00027 EMENT VOL-02102-01 

PP-00032) 

1156 ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 40-73. p. 37. 
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em análise seria a pertinência entre essas duas ideias: se a atividade profissional está apta a 

indicar o porte da empresa. A resposta a esta pergunta há de ser negativa1157. 

Contudo, considerar a atividade tributária como parte do esforço para redução de 

desigualdades pode alterar a percepção, ainda que mantido o virtuoso quadro analítico-

metodológico de Ávila.  

Assim, poder-se-ia registrar que, ao lado dos critérios já dispostos acima, o sistema 

tributário, ao estabelecer o SIMPLES Nacional, teria (a) por finalidade, também (e deve ser 

considerada ao lado das demais), reduzir desigualdades ou ao menos impedir maior 

concentração; desta feita, a (b) medida de comparação necessariamente deveria refletir esta 

ideia, de forma que o potencial (des)concentrador da tributação simplificada serviria de 

critério de discrímen; (c) a atividade profissional, então, serviria como elemento indicativo 

não do porte da empresa, mas sim do potencial concentrador da empresa. Há relação de 

pertinência entre esses critérios? 

A pergunta não é de simples resposta, cabendo inclusive registrar uma vez mais a 

posição de Ávila quando assevera que, na relação entre medida de comparação e elemento 

indicativo, deve haver uma “correlação estatisticamente fundada”, demandando “um suporte 

empírico considerável”1158. 

Quer-se apenas registrar que a colocação do problema nesses termos altera o eixo 

discursivo, abrindo novas possibilidade. A princípio, ter-se-ia mesmo como legítima a 

diferenciação, observando que o setor de atividade pode servir de proxy à possibilidade de 

concentração, considerando, por exemplo, dados empíricos existentes como a remuneração 

média de cada atividade, o nível médio de lucratividade de cada setor1159 ou, com o avanço 

                                                 

1157 Ibidem, p. 49-50. É nesse sentido também a opinião de Harger: “não há correlação lógica entre o fator 

erigido em critério de discrímen (atividade específica da empresa) e a disparidade estabelecida no 

tratamento tributário (impossibilidade de opção pelo Simples). É que o fato de uma empresa realizar 

serviços contábeis, por exemplo, não traz a consequência de que deva ser tributada de modo diferente em 

relação às demais empresas prestadoras de serviço. O ramo de atividade é o mesmo; apenas a atividade 

específica é que é diferente”. HARGER, Marcelo. O Simples e o princípio da isonomia. In: MARTINS, 

Ives Gandra da Silva; BRITO, Edvaldo (Orgs.). Direito tributário: princípios e normas gerais (Coleção 

doutrinas essenciais, v.  1). 2. ed. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 403. 

1158 ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009.  p. 51. 

1159 Vale recordar que, no presente, já é possível obter dados comparativos médios confiáveis de remuneração 

por setor nas PNADs (MEDEIROS, Marcelo. O que faz os ricos ricos: o outro lado da desigualdade 

brasileira. São Paulo: Hucitec: Anpocs, 2005. p. 37) e, especialmente, nas Declarações de IRPF, pelos dados 



437 

 

 

dos sistemas informacionais, até mesmo a quantidade média ou efetiva de distribuição de 

lucros por sócio. 

Não se nega a possibilidade e necessidade de que o elemento indicativo seja refinado 

(embora com possível risco a outros valores, como a praticabilidade e a simplicidade 

tributárias) para melhor refletir a medida de comparação, evitando justamente que situações 

díspares sejam tratadas igualmente ou situações iguais sejam tratadas de forma diversa. 

Nesse sentido, seria possível acrescer níveis de diferenciação que envolvam também, por 

exemplo, os níveis de lucratividade e a quantidade de empregados – refletindo o potencial 

concentrador da atividade, de forma que a adesão ao sistema simplificado seja benéfica aos 

pequenos empreendedores, mas não àqueles que, embora se enquadrem como tais em 

quantidade de faturamento, representem em verdade sujeitos no topo da pirâmide de 

patrimônio e renda, a quem o financiamento estatal não deve ser dirigido sob pena de majorar 

as desigualdades existentes. 

Assim, o sistema estaria, concomitantemente à finalidade de favorecer o pequeno 

empreendedor, também promovendo a finalidade de reduzir desigualdades, evitando que, 

por meio do SIMPLES Nacional, ocorram os efeitos regressivos afirmados e repudiados por 

Appy1160. 

Agregando ao estudo da igualdade tributária – os fins e critérios de discrímen da 

norma – a perspectiva do tributo enquanto elemento da atividade financeira que visa dar 

cumprimento ao objetivo constitucional de reduzir desigualdades, então, abrem-se novos 

flancos de análise. A atração desta perspectiva se faz tão mais necessária quanto maior for o 

impacto distributivo da norma tributária em comento – e, no caso do SIMPLES Nacional, as 

                                                 

brutos disponibilizados (RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Grandes números IRPF – Ano Calendário 

2016, Exercício 2017. Brasília, 2017. p. 11 e 18 e ss.) ou pelas análises desses dados, que vêm sendo 

realizadas (SOUZA, Pedro Herculano Guimarães Ferreira de. A desigualdade vista do topo: a concentração 

de renda entre os ricos no Brasil, 1926-2013. Tese (Doutorado). Universidade de Brasília. Brasília, 2016. 

p. 315). 

1160 Assim: “o Simples tributa igualmente um empresário que tenha renda pessoal superior a R$ 80 mil e outro 

cuja renda pessoal seja inferior a R$ 8 mil. Trata-se de uma distorção injustificável. O pior é que a empresa 

que compete com empreendimentos informais – justamente a que mais necessitaria de apoio – geralmente 

tende a operar com baixas margens e é a menos beneficiada pelo Simples”. APPY, Bernard. Precisamos 

rever o Simples. Opinião – O Estado de São Paulo, 07 mar. 2017. 
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lições econômicas parecem indicar seu forte viés regressivo, recomendando que o tema seja 

alçado ao centro do estudo. 

 

3.3. O DIREITO ENQUANTO ARRANJO INSTITUCIONAL. 

Em seguida, retomem-se as mesmas premissas, buscando os debates jurídicos que 

podem ser levantados, agora considerando o direito enquanto arranjo institucional, o que 

significa buscar análises sobre a “construção jurídico-institucional”, inclusive sobre 

“partilhar responsabilidades entre atores públicos e privados”. O direito, aí, encontra seu 

papel “na criação e estruturação de arranjos institucionais eficazes para políticas públicas 

pensadas individualmente ou como iniciativas articuladas”1161.  

Sendo assim, tomando por ponto de partida o impacto distributivo dos instrumentos 

fisco-financeiros vistos acima, tem-se que a perspectiva de arranjo institucional reflete 

especialmente no cruzamento entre a redução de desigualdades e o federalismo fiscal 

existente. 

 

3.3.1. Demanda de conteúdo redistributivo nos Fundos de Participação. 

Inconstitucionalidade do FPM. 

Dentre todos os instrumentos tratados individualmente, quanto ao seu caráter 

distributivo, no capítulo anterior, o Fundo de Participação dos Municípios é um dos que mais 

se destacam por seu pobre desempenho neste quesito, observando ademais uma disfunção 

geral acentuada e contundentemente afirmada por trabalhos empíricos. É a “face 

tecnicamente mais pobre” do sistema de transferências1162 e é “injusto, ineficiente e 

caro”1163. 

                                                 

1161 COUTINHO, Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 100. 

1162 PRADO, Sergio. A questão fiscal na federação brasileira: diagnóstico e alternativas. CEPAL, 

LC/BRS/R.179, mar 2007. p. 109. 

1163 MENDES, Marcos; APPY, Bernard. Injusto, ineficiente e caro. Opinião – O Estado de São Paulo, 22 jan. 

2016. 
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Entende-se, assim, que apesar da recomendação geral de moderação no controle de 

constitucionalidade, o caso do Fundo de Participação dos Municípios é de latente 

inconstitucionalidade, em dois diferentes aspectos (1) quanto ao critério de partilha entre os 

municípios não-capitais; (2) quanto aos índices congelados de distribuição entre Estados. 

Ora, o FPM, por suas regras de destinação, direciona 86,4% dos recursos para os 

municípios não-capitais, observando critério apenas quantitativo – número de habitantes. 

Mas isto transgride diretamente o art. 161, II, da Constituição Federal, quando estabelece 

que: 

Art. 161. Cabe à lei complementar: (...) 

II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, 

especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso I, 

objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre 

Municípios; 

Eis, portanto, que o comando constitucional é claro ao determinar que a partilha dos 

valores, no interior do FPM, deve observar o critério de “promoção de equilíbrio sócio-

econômico”. 

Nesse caso, sequer era necessário buscar o efetivo resultado distributivo do FPM: seu 

próprio desenho, em que o direcionamento se dá pelo número de habitantes, sem qualquer 

critério redistributivo, já deixa clara a desobediência ao comando constitucional. Para que a 

determinação constitucional fosse minimamente observada, seria necessário existir ao 

menos um (em intensidade a ser definida) critério que observe finalidade de equalização 

(como o PIB ou renda per capita, o IDH, a arrecadação própria, os níveis de pobreza, 

miserabilidade e analfabetismo, dentre outros; ou mesmo o criticável critério fixo do FPE, 

de 85 x 15%, que estabelece diferenciação regional). 

Mas, embora desnecessária diante da violação frontal ao texto constitucional, a 

demonstração dos efeitos regressivos da partilha – com o viés manifesto de benefício aos 

municípios pequenos, que acabam sendo muitas vezes sobrefinanciados em detrimento dos 

municípios grandes não-capitais – certamente se presta a reforçar o argumento, inclusive 

trazendo a transgressão ao art. 3º, III, da CF/88 como outra razão para que o Poder Judiciário 

atue. 
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Observe-se que estudo do TCU deixa claro que, no FPM, há viés de favorecimento 

dos municípios menos populosos, mas não há qualquer conexão perceptível entre população 

e IDH – logo, sequer poder-se-ia arguir que através do critério populacional seria possível 

alcançar efeito redistributivo1164. 

A inexistência de quaisquer elementos que apontem no sentido de equalização, então, 

conduz a uma clara situação de inconstitucionalidade, sendo lícita e necessária a intervenção 

judicial para assim declarar. 

A decisão nesse sentido, contudo, enfrentaria difícil questão relativa à norma a se 

observar em lugar da regra inconstitucional existente. Partindo do pressuposto de que o 

Judiciário deve conter-se de legislar positivamente, caberia então determinar a participação 

de outros órgãos (como ocorreu em relação ao TCU na inconstitucionalidade do FPE) ou, 

no limite do ativismo, estender ao FPM-Interior outros critérios algo redistributivos, como 

o inverso da renda per capita previsto em relação às capitais. 

Em outro item, independente, tem-se o debate de constitucionalidade do FPM-

Interior quanto aos coeficientes fixos de distribuição entre os Estados. É que, como já se 

colocou, os municípios disputam por verbas do FPM no interior dos Estados, estes que têm, 

direcionados a si, percentuais fixos e congelados desde 1990 (embora anualmente 

reafirmados no TCU). 

Ora, o congelamento desses coeficientes é claramente vicioso, impedindo que a 

distribuição ínsita ao FPM observe critérios de realidade, para que a verba pública chegue 

onde necessário. Esta questão foi apreciada na ADI nº 875, em que o STF afirmou a 

inconstitucionalidade do FPE. As razões são análogas. Naquela ocasião, considerou o voto 

condutor, do Min. Gilmar Mendes, após indicar que os Fundos de Participação devem 

                                                 

1164 “25% da população brasileira moram em municípios com população inferior a 29 mil habitantes. No todo 

perfazem 4.521 municípios, correspondendo a 81% dos municípios brasileiros. Principalmente neste 

primeiro quartil não há qualquer relação entre o tamanho do município e o seu IDH-M. O que se verifica é 

uma correlação clara entre a macro região e o índice de desenvolvimento do município (...) Isso significa 

que está havendo uma transferência de recursos de municípios grandes para municípios menores, 

principalmente para aqueles do primeiro quartil populacional, no entanto, quando se observa o IDH-M 

desses municípios, verifica-se que estão sendo contemplados tanto os municípios muito pobres, quanto os 

muito ricos. Enquanto isto, os municípios do segundo quartil, essencialmente médios, sejam muito ricos ou 

muito pobres, recebem bem menos FPM per capita que os pequenos”. TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO. Acórdão de Plenário n. 1120/2009. 
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promover redução de desigualdades e equalização, como há de ocorrer no federalismo 

cooperativo: 

Por um questão de lógica, é possível concluir que os únicos critérios de rateio 

aptos ao atendimento da exigência constitucional são aqueles que assimilem e 

retratem a realidade socioeconômica dos destinatários das transferências, pois, se 

esses critérios têm por escopo a atenuação das desigualdades regionais, com a 

consequente promoção do equilíbrio socioeconômico entre os entes federados, 

revela-se primordial que eles permitam que dados fáticos, apurados 

periodicamente por órgãos ou entidades públicas (o IBGE, por exemplo), possam 

influir na definição dos coeficientes de participação. Não se pode pretender a 

modificação de um determinado status quo, sem que se conheçam e se considerem 

as suas peculiaridades (...) Viola o bom senso imaginar que lei editada em 1989 – 

apenas com base em médias históricas apuradas à época – ainda possa retratar a 

realidade socioeconômica dos entes estaduais. A manutenção de coeficientes de 

distribuição que não mais encontram amparo na realidade socioeconômica dos 

entes federativos produz severas distorções no modelo inicialmente delineado pela 

Constituição de 1988. 

É este também o caso do FPM, em que o congelamento dos coeficientes 

interestaduais obscurece a realidade socioeconômica, prejudica a busca por equalização, 

distorcendo os objetivos constitucionais. E o prejuízo distributivo é especialmente 

verdadeiro para os municípios do interior da Região Norte: “No geral, os municípios da 

Região Norte que não participam das reservas recebem um FPM per capita menor que os 

municípios de mesma população das outras regiões do país devido significativo crescimento 

populacional da região”1165. 

Vale observar, contudo, em termos de distinguish, que naquele julgamento o STF 

considerou também que a LC 62/1989 não estipulava critérios, como determinado pela 

Constituição, mas coeficientes fixos, imutáveis. Isto não ocorre no FPM, onde há, sim, 

critérios (especialmente o populacional), com os coeficientes sendo medidas auxiliares na 

aplicação dos critérios, e não fixados em Lei, mas em Decisões Normativas periódicas do 

Tribunal de Contas da União. Entende-se que esta distinção não conduz a conclusão 

diferentes, uma vez que o cerne do argumento (impossibilidade de manutenção de 

                                                 

1165 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão de Plenário n. 1120/2009. Considere-se, ainda, que “as 

Regiões Nordeste e Sul são as que apresentam os maiores valores de recebimento per capita bruto de FPM, 

com R$ 184,47 e R$ 171,78, respectivamente” – GASPARINI, Carlos Eduardo; MIRANDA, Rogério 

Boueri. Evolução dos aspectos legais e dos montantes de transferências realizadas pelo Fundo de 

Participação dos Municípios. IPEA – Texto para Discussão n. 1243, dez 2006. p. 37. 
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percentuais fixos, onde não se percebe a realidade socioeconômica, prejudicando o intuito 

equalizador) permanece. 

Sendo assim, entende-se cabível a intervenção judicial para afastar a 

inconstitucionalidade decorrente deste congelamento. Diferente da hipótese acima, a 

eventual declaração de inconstitucionalidade não demandaria qualquer sorte de atitude 

ativista, antes bastando determinar a aplicação dos dados populacionais atualizados. 

Como afirmado por Alexandre Rocha, “o rateio do fundo poderia prosseguir 

normalmente” com estes ajustes, tendo o Autor apresentado simulações com inclusão dos 

novos dados – na primeira simulação, os maiores ganhadores seriam os municípios dos 

Estados de Roraima e Amapá, com agregados 110,84 e 71,86%, respectivamente, e os 

maiores perdedores seriam os municípios de Paraná e Pernambuco, em percentuais bem mais 

modestos (9,43 e 10,27%), respectivamente; na segunda simulação, seriam mais 

beneficiados Rio de Janeiro e Amapá (70,25 e 48,85) e mais prejudicados Paraíba e 

Tocantins (26,59 e 29,93)1166. 

Em verdade, dada a força dos vícios existentes na estrutura e utilização do FPM, é 

de surpreender que não tenha sido, até o presente, objeto de contestação judicial concentrada. 

Há amparo jurídico para isso, bem como há estudos indicando os efeitos deletérios trazidos 

e os prejuízos distributivos causados. 

 

3.3.2. Demanda de conteúdo redistributivo nos demais instrumentos de partilha. A 

descentralização via SUS e FUNDEB. O caráter regional dos financiamentos do 

BNDES. 

Como estabelecido mais ao norte, tanto a política federativa de financiamento da 

saúde (SUS) como a política de transferência da educação FUNDEB têm, sim, resultados 

distributivos, desconcentradores, que devem ser notados. Também cabe registrar que ambos 

os casos sofrem críticas pelo não desenvolvimento mais amplo desse caráter progressivo, 

especialmente na fixação dos valores mínimos a serem complementados pela União visando 

                                                 

1166 ROCHA, C. Alexandre A. O FPM é constitucional? Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado Federal – 

Texto para Discussão n. 124, mar 2013. 
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equalização (Piso de Atenção Básica, na saúde; Valor Anual Mínimo por Aluno, na 

educação). 

Então, no SUS, o conteúdo redistributivo seria maior se a União aplicasse efetiva 

correção monetária ao valor per capita do PAB-Fixo1167; no FUNDEB, o Valor aluno/ano 

“não é suficiente” e “é fixado sem considerar quaisquer parâmetros de qualidade, ao arrepio 

do que prevê a legislação de regência”1168. 

A conclusão jurídica que se pode obter das considerações já trazidas é singela. 

Vislumbra-se apenas a possibilidade de o conteúdo redistributivo servir de reforço 

argumentativo (em termos de mácula ao objetivo constitucional de redução de 

desigualdades) nas ações que visam a interferência do Poder Judiciário para exigência de 

financiamento correspondente a patamares mínimos de qualidade da educação pública.  

Há ao menos duas ações em que isto se debate: (1) a Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 71, perante o STF, que pede “a formulação do ‘padrão mínimo de 

qualidade’, cujo estabelecimento é imprescindível para o correto cálculo do valor mínimo 

por aluno” – existe Parecer favorável da PGR, no mérito, considerando como violadora a 

fórmula de cálculo que não considera a ideia de “custo – aluno – qualidade”; (2) a Ação 

Civil Pública nº 0141108-86.2016.402.5101, que tramita pela 11ª Vara Federal da JFRJ, 

apresentada pelo MPF, onde se requer a condenação da União a fixar o Custo Aluno-

Qualidade inicial (CAQi), para fins de financiamento da política nacional de educação, 

observado o teor do Acórdão de Plenário nº 618/2014, do TCU, este que apontou a 

necessidade de definir um “valor mínimo por aluno que assegure um ensino de qualidade e 

sirva de parâmetro orientador da complementação da União ao Fundeb de cada estado”. 

Em ambas as hipóteses, há referências, embora breves, ao aspecto de redução de 

desigualdades. As presentes linhas servem, portanto, para reforçar que este ponto de 

observação é constitucionalmente relevante, agregando-se ao esforço argumentativo para 

provimento das ações – embora não se esteja defendendo o provimento integral, que 

                                                 

1167 VAZQUEZ, Daniel Arias. Mecanismos institucionais de regulação federal e seus resultados nas políticas 

de educação e saúde. Dados, v. 57, n. 4, dez 2014. p. 991. 

1168 TAPOROSKY, Barbara Cristina Hanauer. O valor anual mínimo por aluno do FUNDEB, o CAQi e a 

reserva do possível. FINEDUCA – Revista de Financiamento da Educação, v. 06, n. 06, 2016. p. 12. 
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dependerá de análises outras, inclusive em termos de separação de poderes e de reserva do 

financeiramente possível. 

Há mais. 

Ao discorrer, acima, sobre os impactos distributivos das operações realizadas por 

meio do BNDES, ao menos dois aspectos foram destacados: (1) o direcionamento regional 

dos investimentos, concentrado nas regiões mais ricas; (2) a política dos campeões nacionais, 

que tem por pressuposto a concentração de investimentos em empresas de alta performance. 

Agregam-se a estes aspectos as observações de (3) volume dos investimentos (valores que 

superam outras políticas, como a de desenvolvimento regional) e (4) qualidade dos 

investimentos, seja porque as empresas recebedoras não necessitariam dos valores, seja 

porque os projetos promovidos não eram capazes de conduzir a um novo padrão de 

desenvolvimento, representando simples aporte beneficiado para que a empresa produza 

mais do mesmo. 

Tudo na contramão do objetivo de redução de desigualdades. 

Mas a conclusão possível de se obter, também neste tema, é modesta. 

É que, quanto à análise territorial, reputa-se impossível que o conteúdo jurídico refute 

as decisões técnicas e políticas tomadas, especialmente considerando que o dever de utilizar 

o BNDES na redução de desigualdades regionais é um, dentre vários. Observando que, 

efetivamente, estão nas regiões mais ricas os maiores e mais numerosos projetos produtivos, 

a demanda de maior pulverização espacial desses investimentos extrapolaria diversos outros 

critérios presentes na tomada de decisão sobre quem, como e quando investir. 

A conclusão em relação à política dos campeões nacionais vai no mesmo sentido. Já 

se teve a oportunidade de afirmar expressamente que não participamos da histeria que 

criminaliza ou vilaniza políticas públicas. É dizer: o viés destas linhas contra a adoção desta 

política é evidente desde o nascedouro; a própria ideia de beneficiar grandes empresas, na 

formação destes “campeões”, é sabidamente concentradora; sua execução costuma reforçar 

o conteúdo desigualitário. Mas daí a negar que se trata de uma política de desenvolvimento 

nacional, com seus vícios e virtudes, vai um longo caminho. Não se trata de algo ilegal, nem 

inconstitucional, nem de um desvio de conduta; é uma política, internacionalmente 
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reconhecida, embora seus pontos negativos sejam conhecidos e seus pontos positivos 

possam ser debatidos em termos de formulação, aplicação ao contexto nacional e execução. 

No mais, quanto à qualidade dos investimentos do BNDES, diagnosticada como 

baixa por não permitir o alcance de seus objetivos, qualquer debate jurídico demandaria 

análise individualizada dos contratos, podendo haver interferência judiciária somente em 

casos-limite de descumprimento de requisitos, cruzando a fronteira da legalidade. O juízo 

técnico discricionário do Banco de Desenvolvimento não pode, como vimos insistindo, ser 

substituído pelo sobre-exercício da tutela judicial. 

Assim, nada obstante o diagnóstico dos efeitos concentradores das operações 

realizadas pelo BNDES, entende-se que a contrariedade ao objetivo constitucional de 

redução de desigualdades deve sempre ser apontada, participando ativamente do debate 

democrático a respeito do tema. Esta contrariedade, contudo, observando a necessidade de 

autorrestrição judicial, não produz reflexos em termos de controle de constitucionalidade. 

 

3.3.3. Face distributiva da regra de não-vinculação da receita de impostos: impacto 

em propostas jurídicas. 

Tratou-se, no capítulo anterior, do aspecto distributivo da regra de não vinculação da 

receita de impostos.  
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Esta regra, é apontada primordialmente como promotora de boa técnica de finanças 

públicas1169-1170, de efetividade da Administração Pública1171 e defensora de ideais 

democráticos (permite que a destinação dos valores seja definida segundo deliberação)1172. 

                                                 

1169 Trata-se de “corolário de uma concepção neutra das finanças públicas, fazendo com que os recursos 

públicos constituam a massa única financeira estatal. É preocupação antiga da doutrina em justificar a 

existência de sua positivação nos ordenamentos jurídicos, apesar de outra parcela entender ser construção 

doutrinária (...) a doutrina jurídica costuma negar os benefícios econômicos advindos das vinculações: é 

sob esta premissa neutra que origina a justificativa do princípio da não vinculação”. CARVALHO, André 

Castro. Vinculação de Receitas Públicas e princípio da não afetação: usos e mitigações. Dissertação 

(Mestrado). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010. p. 135. 

1170 Como relata Corti, há também na Argentina a regra de não-vinculação. Trata-se do art. 23 da Ley de 

Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico Nacional (n. 24.156/1992, 

conhecida por LAF), que estipula no art. 23: “Articulo 23 - No se podrá destinar el producto de ningún 

rubro de ingresos con el fin de atender específicamente el pago de determinados gastos, con excepción de: 

a) Los provenientes de operaciones de crédito publico; b) Los provenientes de donaciones, herencias o 

legados a favor del Estado nacional, con destino específico; c) Los que por leyes especiales tengan 

afectación especifica”. Corti comenta, sobre a norma, que “debe haber un único ‘fondo del Tesoro’ o, en 

outro léxico, una única ‘caja’, que se forma con el producto de todos los mecanismos recaudatorios del 

Estado federal y que se utiliza, de manera indistinta, para efectivizar los gastos, autorizados por la Ley de 

Presupuesto. En el presupuesto se individualizan y clasifican los gastos, sin que se desintegre el Tesoro em 

un número semejante de ‘fondos’, a su vez formados por medio de recursos particularizados”. CORTI, 

Horacio G. Derecho constitucional presupuestario. Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2007. p. 311. 

1171 “A regra da não consignação surgiu como reacção ao tipo de Administração Pública tradicional, em que 

cada serviço ou Ministério constituía um mundo à parte, com receitas e despesas próprias. Isto estava longe 

de permitir grande eficácia, não garantia qualquer controlo da regularidade das receitas e das despesas e 

não as sujeitava a uma mesma gestão e a uma só política global”. SOUSA FRANCO, António L. Finanças 

públicas e Direito Financeiro. Volume I. 4. ed., 11ª reimpr. Coimbra: Almedina, 2007. p. 354.  

1172 “Essa digressão demonstra as perspectivas tributária, administrativa e político-constitucional do princípio 

da não afetação da receita de impostos. A primeira denota a característica desvinculada do imposto, 

afinando o orçamento à sua natureza jurídica, e, ainda, garante ‘o sentido democrático e redistributivo da 

receita de impostos’. A segunda remete à necessidade de conservação da competência discricionária do 

Poder Executivo e da Administração Pública para eleição das prioridades traduzidas em atividades 

administrativas a merecer o financiamento resultante dos impostos. A terceira coloca em cena um ponto de 

equilíbrio entre os Poderes Executivo e Legislativo na condução política dos negócios públicos, premissa 

que transita compulsoriamente pelo princípio da separação de poderes: ao impedir que, de ordinário, 

receitas decorrentes de impostos sejam vinculadas a determinados fundos, despesas e órgãos, a Constiuição 

Federal inibe que o Poder Legislativo venha substituir obliquamente o Poder Executivo na função 

governamental de gestão dos ingressos públicos dessa categoria, evitando a influência de mazelas do jogo 

político-partidário (coronelismo, o assistencialismo, o caciquismo etc.). Também inibe o engessamento do 

orçamento (peça de planejamento e programa de ação política) ao assegurar sua flexibilidade diante das 

circunstâncias e das conjunturas, e mantém a iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo 

para ignição do processo legislativo de proposta de lei orçamentária. Outrossim, interdita a dilatação das 

exceções na medida em que sua sede exclusiva é a Constituição Federal”. MARTINS JUNIOR, Wallace 

Paiva. Princípio da não afetação. In: CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando Facury (Org.). Orçamentos 

públicos e direito financeiro. São Paulo: RT, 2011. p. 855-856. Ainda: “La aplicación del principio de no 

afectación a los fondos de cada entidad se exige, con relación a cada una de ellas, para que cada una de 

ellas pueda establecer la jerarquización de necesidades que en cada momento crea oportuna y la proporción 

en que sus fondos han de destinarse a cubrir estas necesidades sin ningún condicionameinto previo que 

derive de una afectación a priori de certos ingresos a determinados gastos”. LAPATZA, José Juan Ferreiro. 

Instituciones de derecho financiero. Madrid Marcial Pons, 2010. p. 159. Sobre a regra de não-vinculação 

da receita de impostos, Scaff defende que: “Trata-se de uma regra que veicula o valor liberdade, pois 
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É “decorrência do princípio da unidade orçamentária, notadamente sob o seu aspecto de 

unidade de caixa”1173; impõe-se “distribuir o produto da receita do Estado para atender às 

necessidades coletivas, com base em uma hierarquia dessas necessidades e de acôrdo com 

uma escala de prioridades. Como essa hierarquia e essa escala não são imutáveis e estão 

sujeitas a freqüentes c profundas variações, o compromisso prévio, e por período longo e 

indeterminado, de substanciais parcelas da receita pública tirará do orçamento uma de suas 

mais importantes funções políticas e sociais”1174. Para Domingues, “esse princípio dá 

flexibilidade à gestão, mas também dota de preeminência o Administrador face ao 

Legislador, pois as decisões de gasto revestem-se de poder discricionário”1175. 

Mas também atua no sentido de reduzir desigualdades, evitando a instalação de uma 

racionalidade causa-efeito na tributação, o que conduz a perda de poder redistributivo. 

Prossiga-se no tema, inicialmente reiterando o caráter vicioso da noção de 

retributividade tributária, se aplicada amplamente aos impostos. São contundentes, nesse 

sentido, as lições de Sampaio Dória: 

                                                 

permite que o legislador orçamentário disponha, durante seu mandato, de recursos financeiros para 

implementar seu programa de governo, consoante as diretrizes estabelecidas pela Constituição (...) Na 

verdade, o que é veiculado pelo art. 167, IV, CF, é o princípio da liberdade do legislador orçamentário, a 

fim de que os representantes do povo que venham a ser eleitos possam ter verbas disponíveis, sem 

atrelamentos, para poder cumprir as tarefas políticas que a sociedade lhes impôs”. SCAFF, Fernando 

Facury. Liberdade do legislador orçamentário e não afetação: captura versus garantia dos direitos sociais. 

Revista Fórum de Direito Financeiro e Econômico, ano 05, n. 08, set-fev 2016. p. 166 e 172. 

1173 SANT’ANNA E SILVA, Sebastião de. Os princípios orçamentários. 2ª impr. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, 1962. p. 26. Para Fonrouge: “Complementando las reglas examinadas, el principio de no 

afectación tiene por objeto que determinados recursos no se utilicen para la atención de gastos 

determinados, esto es, que no tengam una ‘afectación’ especial, sino que ingresen a rentas generales; de 

modo tal que todos los ingresos, sin discriminación, entren a un fondo común y sirvan para financiar todas 

las erogaciones. (...) A pesar de las ventajas de orden político y financiero que se atribuyem a esta regla, no 

puede desconocerse que la afectación de recursos a determinados gastos ha dado buenos resultados en 

ciertos casos y que las modernas exigencias económico-sociales tienden a acentuar las derogaciones a ella”. 

FONROUGE, Giuliani. Derecho financiero. v.  01. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1965. p. 162. 

1174 Ibidem, p. 29. Também vinculando esta regra ao princípio da unidade orçamentária: “Our own analysis 

leads to the view that the problem is correctly handled when related to the unity concept, as is done by 

Allix, Bastable and Seidel (...) What are the problems which arise in connection with the non-assignment 

principle? First, it usually means an accept ance of the social utility idea as a guide to the choice of revenue 

instruments. The tax, ‘a compulsory contribution... without reference to special benefits conferred’, is 

preferred to the fee or the price. Infractions of the principle are usually found in connection with revenues 

of the benefit type”. SUNDELSON, J. Wilner. Budgetary principles. Political Science Quarterly, v. 50, n. 

02, jun 1935. p. 262. 

1175 DOMINGUES, José Marcos. A atividade financeira do Estado e as políticas públicas para os Direitos 

Humanos. In: DOMINGUES, José Marcos (org.). Direito financeiro e políticas públicas. Rio de Janeiro: 

GZ, 2015. p. 48. 
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Não deixa de ser sintomática a circunstância de que o Direito, conforme 

assinalamos, sempre se manteve impermeável às investidas doutrinárias desejosas 

de imprimir ao fenômeno tributário a feição de um contrato de escambo, com o 

natural séquito das normas jurídicas de equivalência econômica características 

daquêle tipo de avença. Em verdade, a prevalecer o requisito da equivalência da 

contraprestação, melhor fora abolir de vez o poder público, tais os embaraços que 

o tolheriam no desempenho de suas mais comezinhas funções”.  

Então, quanto à demanda de destinação específica de impostos, expõe que  

No mais das vêzes, não subsiste nexo de interêsse algum entre o indivíduo taxado 

e a atividade que sua contribuição visa financiar, por isto que o Estado só pode 

corrigir as deficiências de alguns com as folgas de outros, e seria irrisório gravar-

se através do impôsto uma categoria de pessoas para restituir-lhe, integralmente, 

idêntico quantum convertido em serviços ou utilidades. A técnica financeira 

apropriada para o caso seria a taxa (...) A aparente injustiça do gravame, do ponto-

de-vista do indivíduo, dilui-se no interêsse global da coletividade, a que se não 

podem contrapor interêsses particulares1176.  

Cabe, na sequência, questionar de que forma esta compreensão influencia outros 

debates jurídicos hodiernos. Buscando as questões polêmicas que envolvem o art. 167, IV, 

da CF/88, entende-se que o acréscimo da perspectiva distributiva pode influenciar ao menos 

três debates: (1) contrariando a opinião de alguns juristas que entendem pela necessidade de 

remoção desta regra, especialmente diante das dificuldades que traz na implantação de 

tributos ambientais; (2) influenciando o debate sobre a condição, ou não, do art. 167, IV, da 

CF/88 como cláusula pétrea; (3) reforçando a ideia de que não pode haver vinculação da 

receita de impostos, ainda que forma transversa, mediante a estruturação de benefícios 

fiscais. 

Inicie-se pelas críticas à regra que impede a vinculação da receita de impostos. Ela 

tem sido feita especialmente por autores, estudando a tributação com fins extrafiscais, 

apontam a necessidade de que o liame entre o tributo e a finalidade perquirida não se resuma 

à exação, mas alcance também o gasto.  

                                                 

1176 SAMPAIO DÓRIA, Antônio Roberto. Princípios constitucionais tributários e a cláusula Due Process of 

Law. Tese (Livre Docência). Universidade de São Paulo. São Paulo, 1964. p. 58, 62-64. Cita, ainda, 

julgamentos da Suprema Corte dos EUA de Carmichael v. Southern Coal Co. (“O mais fundamental 

princípio de Governo é de que ele existe primariamente para prover ao bem comum”) e de New York Rapid 

Transit Corp. v. New York (“Negligenciável é também a existência de elo [de vantagens] entre o 

contribuinte e o emprêgo [dado ao produto fiscal]”). 
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É exemplo a opinião de Costa1177, tratando de tributos ambientais: 

Essa regra [refere-se à não-vinculação da receita de impostos] que, como visto, 

já vem bastante excepcionada no próprio Texto Constitucional, impede que se 

destinem os recursos gerados por impostos ambientais para a criação de um fundo 

público, a exemplo do Superfund do direito norte-americano. Pensamos seja o 

momento de se refletir sobre a utilidade de sua manutenção no direito positivo 

que, talvez, não mais se justifique, pois se constitui num embaraço à captação de 

recursos para o desenvolvimento de atividades voltadas à preservação ambiental. 

Essa compreensão concorda com a de Ferraz, quando postula que para existência de 

uma tributação ambiental, a destinação do produto arrecadado é necessária e 

indispensável1178. 

Quer-se registrar que a função distributiva da regra de não-vinculação combate a sua 

configuração como um “embaraço”. Nada obstante seja óbice ao atingimento de alguns fins, 

certamente é regra que se justifica por outras razões, que devem ser consideradas em uma 

análise cuidadosa das funções desta regra.  

O que conduz a um segundo assunto: a caracterização da não-vinculação de receita 

de impostos como cláusula pétrea nos termos do art. 60, §4º, da CF/88. 

O tema foi referido por Conti, na ocasião afirmando inexistir vedação para alterações 

constitucionais da regra via Emenda Constitucional1179. Nada obstante, esta colocação se 

dirige à possibilidade de “criar exceções”, sem suscitar, por exemplo, a possibilidade de 

inteira revogação do art. 167, IV, da CF/88. 

                                                 

1177 COSTA, Regina Helena. Apontamentos sobre a tributação ambiental no Brasil. In: TÔRRES, Heleno 

Taveira (org.). Direito Tributário Ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 330. Em sentido semelhante: 

OLIVEIRA, José Marcos Domingues. Meio ambiente – tributação e vinculação de impostos. Revista de 

Direito Tributário, v. 15, n. 56, abr-jun 1991. 

1178 FERRAZ, Roberto. Tributação ambientalmente orientada e as espécies tributárias no Brasil. In TÔRRES, 

Heleno Taveira (org.). Direito Tributário Ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 351. 

1179 “O princípio da não-afetação deve ser observado, pelas razões já expostas, uma vez que o seu 

descumprimento reduz a capacidade do administrador alocar os recursos onde se mostrem mais oportunos 

e convenientes, o que prejudica a Administração Pública e os interesses da coletividade. No entanto, não 

configura ‘cláusula pétrea’, permitindo ao Congresso Nacional criar exceções por meio de emendas 

constitucionais, o que, inclusive, já ocorreu em várias oportunidades, conforme se constata das referências 

feitas nos parágrafos antecedentes”. CONTI, José Maurício. A autonomia financeira do Poder Judiciário. 

São Paulo: MP Editora, 2006. p. 150. A conclusão é replicada em: CARVALHO, André Castro. Vinculação 

de Receitas Públicas e princípio da não afetação: usos e mitigações. Dissertação (Mestrado). Universidade 

de São Paulo. São Paulo, 2010. p. 134. 
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Portanto, sem discordar do Autor – que afinal apreciou apenas a criação de exceções, 

mas não a regra em sua integralidade – quer-se reiterar as ideias acima.  

Ainda que evitar o engessamento das finanças deixe de ser um valor fundamental 

(embora seja possível arguir nesse sentido, especialmente em termos de proteção à 

deliberação democrática), a busca por redução de desigualdades, estabelecida no art. 3º da 

CF/88, certamente é elemento central do ordenamento. 

Desta feita, qualquer proposta de supressão da regra de não-vinculação da receita de 

impostos deverá superar em termos jurídico-argumentativos não apenas a questão técnica 

financeira (e seu efeito democrático), mas também a questão distributiva que lhe é ínsita. 

Ainda, a observação da função desconcentradora da mencionada regra reitera o 

acerto dos julgados que vedam o direcionamento transverso da receita de tributos por meio 

de benefícios fiscais. É questão já apreciada pelo STF, nas ADIs 17501180 e 35761181, mas 

que segue polêmica no ordenamento jurídico. 

                                                 

1180 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 26/97. 

CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS MEDIANTE 

CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL ÀS PESSOAS JURÍDICAS. CONTRIBUINTES DO 

IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO 

NO ARTIGO 167, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. É inconstitucional a lei 

complementar distrital que cria programa de incentivo às atividades esportivas mediante concessão de 

benefício fiscal às pessoas jurídicas, contribuintes do IPVA, que patrocinem, façam doações e 

investimentos em favor de atletas ou pessoas jurídicas. 2. O ato normativo atacado a faculta vinculação de 

receita de impostos, vedada pelo artigo 167, inciso IV, da CB/88. Irrelevante se a destinação ocorre antes 

ou depois da entrada da receita nos cofres públicos. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada 

procedente para declarar a inconstitucionalidade da vinculação do imposto sobre propriedade de veículos 

automotores --- IPVA, contida na LC 26/97 do Distrito Federal. (ADI 1750, Relator(a):  Min. EROS 

GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20.set.2006, DJ 13-10-2006 PP-00043 EMENT VOL-02251-01 PP-

00032 RTJ VOL-00202-01 PP-00068 LEXSTF v.  28, n. 336, 2006, p. 26-34 RDDT n. 136, 2007, p. 161-

164 RDDT n. 135, 2006, p. 235-236) 

1181 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 12.223, DE 03.jan.mai. FUNDO 

PARTILHADO DE COMBATE ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL. CONCESSÃO DE CRÉDITO FISCAL PRESUMIDO DE ICMS 

CORRESPONDENTE AO MONTANTE DESTINADO AO FUNDO PELAS EMPRESAS 

CONTRIBUINTES DO REFERIDO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 155, § 2º, XII, G, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR ABERTA. ART. 167, IV, DA 

CARTA MAGNA. VINCULAÇÃO DE RECEITA PROVENIENTE DA ARRECADAÇÃO DE 

IMPOSTO A FUNDO ESPECÍFICO. VEDAÇÃO EXPRESSA. 1. Alegação de ofensa constitucional 

reflexa, manifestada, num primeiro plano, perante a LC 24/75, afastada, pois o que se busca, na espécie, é 

a demonstração de uma direta e frontal violação à norma expressamente prevista no art. 155, § 2º, XII, g, 

da Constituição Federal, que proíbe a outorga de isenção, incentivo ou benefício fiscal em matéria de ICMS 

sem o consenso da Federação. Precedentes: ADI 1.587, rel. Min. Octavio Gallotti, e ADI 2.157-MC, rel. 

Min. Moreira Alves. 2. O Diploma impugnado não representa verdadeiro e unilateral favor fiscal conferido 

a determinado setor da atividade econômica local, pois, conforme consta do caput de seu art. 5º, somente o 
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Para tanto, basta notar que o Convênio ICMS nº 42/2016, do CONFAZ, autorizou 

que Estados e Distrito Federal condicionem a fruição de benefícios fiscais ao depósito de 

valores em um “Fundo de Desenvolvimento Econômico ou de Equilíbrio Fiscal”. Não 

surpreende, então, que tenha sido objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (nº 5635, 

proposta pela Confederação Nacional da Indústria) a Lei estadual do Rio de Janeiro nº 

7.428/2016, que criou referido fundo, condicionando o gozo dos incentivos ao depósito da 

mencionada parcela. 

Assim, o caráter desconcetrador da regra de não-vinculação reitera a impossibilidade 

de uso de benefícios fiscais para direcionamento da receita de impostos. Considerando, 

ademais, as colocações quanto à disciplina do gasto tributário (sua regressividade), essa 

conclusão se vê ainda mais firme. 

Finalmente, cumpre registrar que ser fiel à ideia de considerar a não-vinculação como 

elemento promotor de redução de desigualdades pode conduzir a resultados inesperados. 

Diz-se especialmente a respeito da Desvinculação de Receitas da União (DRU). Este 

instrumento é corrente e corretamente conhecido por reduzir gastos sociais, privilegiando o 

serviço da dívida1182. Contudo, se maior liberdade orçamentária importa, em regra, em 

menor concentração, isto pode servir de argumento também em favor da DRU e 

assemelhados. 

 

                                                 

valor efetivamente depositado a título de contribuição para o Fundo criado é que poderá ser deduzido, na 

forma de crédito fiscal presumido, do montante de ICMS a ser pago pelas empresas contribuintes. 3. As 

normas em estudo, ao possibilitarem o direcionamento, pelos contribuintes, do valor devido a título de 

ICMS para o chamado Fundo Partilhado de Combate às Desigualdades Sociais e Regionais do Estado do 

Rio Grande do Sul, compensando-se, em contrapartida, o valor despendido sob a forma de crédito fiscal 

presumido, criaram, na verdade, um mecanismo de redirecionamento da receita de ICMS para a satisfação 

de finalidades específicas e predeterminadas, procedimento incompatível, salvo as exceções expressamente 

elencadas no art. 167, IV, da Carta Magna, com a natureza dessa espécie tributária. Precedentes: ADI 1.750-

MC, rel. Min. Nelson Jobim, ADI 2.823-MC, rel. Min. Ilmar Galvão e ADI 2.848-MC, rel. Min. Ilmar 

Galvão. 4. Ação direta cujo pedido se julga procedente. (ADI 3576, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, 

Tribunal Pleno, julgado em 22.nov.2006, DJ 02-02-2007 PP-00071 EMENT VOL-02262-02 PP-00376 

RTJ VOL-00200-01 PP-00091 RDDT n. 139, 2007, p. 179-184) 

1182 Sobre a DRU, ver: SCAFF, Fernando Facury. Direitos Humanos e a Desvinculação das Receitas da União 

– DRU. In: FISCHER, Octavio Campos (Coord.). Tributos e Direitos Fundamentais. São Paulo: Dialética, 

2004. 
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3.4. O DIREITO ENQUANTO VOCALIZADOR DE DEMANDAS. 

Por último, considere-se o direito como vocalizador de demandas, a significar a 

faceta que promove “a participação de todos os interessados na conformação, 

implementação ou avaliação da política”. Nesse sentido, cabe ao direito assegurar que as 

políticas “sejam permeáveis à participação e não insuladas em anéis burocráticos”. É seu 

papel promover democracia e responsabilização (accountability)1183.  

Considere-se, com Scaff, que “o foro de análise do direito financeiro deverá ser o da 

praça pública, da ágora, dos debates parlamentares e não dos recônditos das alcovas ou dos 

escaninhos de gavetas empoeiradas”1184. 

Então, observado o objetivo de reduzir desigualdade, e considerados especialmente 

os óbices participativos dos instrumentos verificados, cabe passar adiante questionando 

sobre as conclusões jurídicas que podem ser alcançadas. 

 

3.4.1. Transparência, publicidade. Controle, acompanhamento. Gasto tributário. 

Reputa-se desnecessário repisar nestas linhas a relevância ímpar dos conceitos de 

transparência e publicidade no Direito em geral e na ordem constitucional brasileira, em 

particular. Para tanto, duas teses recentes apresentadas perante a FDUSP o fazem com 

excelência1185. Como apresenta Innerarity, “as nossas democracias oculares articulam-se em 

torno da observação do combate que as suas elites travam, e na observação desse espectáculo 

radica tanto a força do seu controlo como as limitações da trabsparência”. Daí que o Autor 

identifica estarmos em uma “democracia monitorizada”, onde “os cidadãos dispõem de 

múltiplos meios para observar e avaliar os seus governos” – fazendo valer o “poder 

                                                 

1183 COUTINHO, Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 101. 

1184 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república e 

direitos fundamentais. Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito 

Financeiro). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 35. 

1185 HABER NETO, Michel. Transparência fiscal e sigilo tributário. Tese (Doutorado). Universidade de São 

Paulo. São Paulo, 2016; ASSUNÇÃO, Matheus Carneiro. O princípio da transparência no direito 

financeiro brasileiro. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017.  
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dissuasório da condenação, a exposição pública, a denúncia e a vergonha” (naming and 

shaming), o que “disciplina comportamentos”1186. 

Transparência1187, no dizer de Regis Fernandes de Oliveira, “significa que nada pode 

ficar escondido e às escuras. Tudo deve ser público e subordinado aos procedimentos 

formais e sociais de controle. Transparência é fundamentar as decisões e atos que as seguem, 

é motivar os comportamentos, é não agir de forma tresloucada, é utilizar-se de raciocínio 

persuasivo, é demonstrar as razões de sua conduta, é subordinar suas decisões aos controles 

instituídos na Constituição e nas leis, buscar demonstrar os fundamentos das razões 

invocadas, é respeitar o diálogo, é aceitar a dissensão, é buscar o consenco pelo dissenso”1188. 

Ou, como sustenta Flávio Rubinstein, especificamente sobre a transparência fiscal, esta 

“exige que as atividades financeiras do Estado sejam visíveis e mensuráveis para a 

sociedade, a quem deve ser assegurada a possibilidade tempestiva de compreender as 

políticas dotadas – e também as pretendidas – por todos os níveis de governo”1189. Gilmar 

Mendes e Celso Correia Neto observam que se trata, a transparência fiscal, de “condição 

iniludível para que o súdito passe a cidadão e possa erigir-se à categoria de partícipe do 

                                                 

1186 INNERARITY, Daniel. A política em tempos de indignação. Tradução de João Pedro George. Alfragide: 

D. Quixote, 2015. p. 283-285. 

1187 Algumas das colocações contidas nas próximas linhas, especialmente em termos de suporte doutrinário, 

foram apresentadas em: SILVEIRA, Alexandre Coutinho da. Governança pública de royalties: federalismo 

fiscal e futuras gerações. Dissertação (Mestrado). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2014. 

1188 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de direito financeiro.p. 519. Prossegue o autor: “A transparência 

é reflexo e e consequência dos princípios republicano e democrático. É sujeição à legalidade, à legitimidade 

e à moralidade. A transparência aceita a crítica, buscado a eficiência”. 

1189 RUBINSTEIN, Flávio. Notas sobre a transparência fiscal no direito financeiro. In: CONTI, José Maurício; 

SCAFF, Fernando Facury (Org.). Orçamentos públicos e direito financeiro.p. 871. Diz mais, o Autor: “Por 

mais variadas que as definições pareçam, contudo, elas deixam claro que a transparência está sempre 

intimamente relacionada à noção de ‘responsabilização’, o que leva a inferir que a busca pela transparência 

tem como propósito permitir que os cidadãos, as empresas ou os governos sejam responsabilizados pelas 

respectivas atuações e políticas que venham a adotar. Nesse passo, a transparência pode ser compreendida 

como a disponibilização de informações, por parte de instituições, para aqueles sujeitos que desempenhem 

papel relevante na avaliação dessas mesmas instituições, o que pressupõe tanto o direito quanto a 

capacidade – por parte desses sujeitos – de articular as demandas de responsabilização, bem como a 

disposição daquelas instituições para prover tais informações. A transparência fiscal, especificamente, pode 

ser definida como a abertura à sociedade sobre a estrutura e as funções do governo, os objetivos da política 

fiscal e as contas e metas do setor público. Essa transparência envolve o acesso a informações confiáveis, 

abrangentes, tempestivas, inteligíveis e internacionalmente comparáveis sobre as atividades financeiras do 

Estado (sejam elas realizadas dentro ou fora do próprio setor público), para que o eleitorado e os agentes 

do mercado possam avaliar com precisão as posições fiscais dos governos e os verdadeiros custos e 

benefícios daquelas atividades, incluindo as respectivas implicações econômicas e sociais presentes e 

futuras”. 
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processo político-decisório e fiscalizar a atuação do Poder Público”, pelo que “orienta a 

relação entre Estado e sociedade, determina um modo de ser da atuação pública e um 

horizonte a alcançar1190-1191. A transparência se aproxima da participação democrática pelo 

caráter inclusivo1192. Por isso mesmo, tendemos a concordar com Varsano quando sustenta: 

 

A simples divulgação dessas e de outras informações provavelmente mostraria 

com clareza o quanto é absurda a tributação atual, o que contribuiria para catalisar 

a reforma. Em outras palavras, conhecimento é substituto para vontade política. 

Quanto maior a base de conhecimento acumulada menor será a resistência à 

reforma e, consequentemente, menor será o custo político de realizá-la. Por isso 

se afirmou na introdução a este trabalho que pesquisa é essencial para viabilizar a 

reforma. Quanto mais pesquisa existir medindo a importância de cada um dos 

inúmeros tópicos aqui discutidos e de seus efeitos sobre a economia e a sociedade, 

                                                 

1190 No mais, registram: “Na vertente das despesas públicas, o princípio da transparência fiscal aponta para: (1) 

abertura e participação social na elaboração da lei orçamentária e dos debates que a precedem; (2) clareza 

na formulação legislativa das leis orçamentárias; (3) sinceridade, completude e precisão na fixação das 

estimativas e dos objetivos orçamentários; (4) ampla divulgação dos documentos orçamentários; e (5) 

transparência na execução do orçamento e da divulgação dos dados a ela relativa. A transparência fiscal 

deve estar no processo de elaboração da lei, no próprio texto legal e em sua execução. Primeiro, no que se 

refere à elaboração da lei orçamentária anual, bem como dos demais atos normativos que compõem o ciclo 

orçamentário, a transparência deve traduzir-se tanto quanto possível, na abertura do processo orçamentário, 

em suas várias etapas, ao conhecimento e à participação popular. Vem nesse sentido a norma do art. 48, 

parágrafo único, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que a transparência será 

assegurada também pelo ‘incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os 

processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos’. Destacam-

se, em especial, as iniciativas compreendidas no chamado ‘orçamento participativo’, que se caracteriza 

como instrumento de participação popular direta na elaboração da lei orçamentária anual. O conjunto de 

ação abarcadas nessa noção, como explica Regis Fernandes de Oliveira, marca-se pela descentralização do 

processo decisório, por meio da criação de conselhos locais e pela atuação direta do cidadão, de maneira a 

criar-se um processo aberto de discussão orçamentária e de legitimação da lei que dele resulta”. MENDES, 

Gilmar Ferreira; CORREIA NETO, Celso de Barros. Transparência fiscal. In: MARTINS, Ives Gandra da 

Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). Tratado de direito 

financeiro. v.  1. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 178 e 190-191. 

1191 Para outras caracterizações de transparência, especialmente nos aspectos de “acesso à informação”, 

“política fiscal”, “direito tributário” e “transparência fiscal internacional”, ver: DE SANTI, Eurico Marcos 

Diniz; CHRISTOPOULOS, Basile Georges; ZUGMAN, Daniel Leib; BASTOS, Frederico Silva (Coord.). 

Transparência fiscal e desenvolvimento: homenagem ao professor Isaias Coelho. São Paulo: FISCOSoft, 

2013. 

1192 “A pesar de su proveniencia tan diversa, la transparencia y la participación apuntam en un mismo sentido 

político: abrir los procesos jurídicos a la luz, el conocimiento y la participación de todos, lo que implica, 

de forma correlativa, romper la trama puramente técnica, burocrática y de acuerdos a puertas cerradas que 

es la habitual en el ámbito estatal y en particular en los asuntos relativos a la actividad financiera pública”. 

CORTI, Horacio G. Derecho constitucional presupuestario. Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2007. 

p. 377.  Mais adiante (p. 379), sustenta, especificamente em relação à transparência orçamentária: “Uma 

actividad presupuestaria transparente es aquella, entonces, que sobre la base de la atribución de um derecho 

de acceso a la información, incluye mecanismos institucionales que permiten acceder de forma pública, 

gratuita, rápida, veraz y sencilla a la totalidade de la información relativa a la totalidade del processo 

presupuestario, tanto en su creación, en su ejecución y en su control”. 
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menos difícil será concretizar as reformas aqui consideradas, que constituem uma 

condição necessária para que o país tenha um crescimento econômico 

sustentado1193. 

Enfatize-se, com Varsano, que “conhecimento é substituto para vontade política”. 

Ainda que diversos dos itens debatidos neste trabalho estejam adormecidos da pauta 

reformista, reputa-se que grande parte disso decorre da falta de informações da sociedade, 

como um todo. A transparência ajuda a ampliar o conhecimento social sobre esses temas. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal pôs a transparência como pressuposto de uma 

gestão fiscal responsável (art. 1º, §1º); exigiu ampla divulgação dos dados fiscais da gestão 

pública (art. 48); impôs uma série de relatórios, que devem ser publicados periodicamente 

(art. 52, que trata do Relatório Resumido de Execução Orçamentária e art. 54, que trata do 

Relatório de Gestão Fiscal). 

Em 2009, sobreveio a Lei Complementar nº 131, que, alterando a LRF, aumentou o 

número e o alcance dos métodos de transparência lá previstos, exigindo, por exemplo, 

“liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios 

eletrônicos de acesso público” (art. 48, parágrafo único, II), e demandando que todos os 

entes públicos brasileiros disponibilizem informações aos cidadãos quanto às respectivas 

receitas e despesas (art. 48-A)1194. 

Vale ainda mencionar que em 2012 entrou em vigor a Lei n. 12.527/2011 – Lei de 

Acesso à Informação –, que permite aos cidadãos requerer informações (não sigilosas, é 

claro) ao Estado. A norma obriga o gestor a fornecê-las, prevendo sanções para o 

descumprimento (ou cumprimento enviesado) dessa obrigação1195. 

                                                 

1193 VARSANO, Ricardo. A tributação do valor adicionado, o ICMS e as reformas necessárias para conformá-

lo às melhores práticas internacionais. BID: Documento para discussão # IDB-DP-335. fev 2014. p. 51. 

1194 “Quanto à divulgação por meia da internet, é interessante observar que a criação dos Portais de 

Transparência dos diversos entes estatais, nos diferentes níveis de governo, tem proporcionado a 

experimentação social da relação cidadão-Estado e o exercício do controle social dos gastos públicos em 

novas perspectivas”. MENDES, Gilmar Ferreira; CORREIA NETO, Celso de Barros. Transparência fiscal. 

In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do 

(Coord.). Tratado de direito financeiro. v.  1. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 194. 

1195 “A Lei n. 12.527/2011, indo ao encontro dos anseios sociais, permite que os cidadãos tenham acesso a 

dados específicos: por exemplo, quanto o Estado gasta com segurança pública em cada bairro? Quanto se 

gasta, no Brasil, com prevenção, combate e manutenção da estrutura da segurança pública? Ainda: sabendo-
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Não podemos deixar de mencionar, ainda, que nos últimos anos – especialmente 

depois da publicação do livro de Piketty –, o Governo Federal passou a divulgar dados das 

declarações de imposto de renda antes mantidos em segredo. Esses dados têm sido 

consumidos com avidez por estudiosos, que passaram a divulgar estudos impulsionados a 

partir desta base, alguns deles citados nesta tese. Esta abertura merece elogios, no que tem 

permitido análises antes impossíveis, escancarando questões anteriormente apenas supostas, 

especialmente relacionadas à concentração de renda e patrimônio, em complementação aos 

repositórios já antes disponíveis, como as PNDAs e POFs. 

Então, utilizando como pressupostas as ideias trazidas no capítulo anterior, e 

buscando, sob o aspecto da redução de desigualdades, obter conclusões jurídicas sobre o 

tema, tem-se que ao menos quatro ideias devem ser discutidas: (i) sobre a demonstração dos 

efeitos regressivos dos gastos tributários, (ii) sobre o controle dos gastos tributários, (iii) 

sobre o processo legislativo dos gastos tributários e (iv) sobre os reflexos dessas posições no 

debate judicial a respeito dos limites de dedução de gastos educacionais perante o IRPF. 

Sempre inspirados na necessidade de que as decisões sociais sejam conhecidas e 

deliberadas, para que as desigualdades mantidas na sociedade sejam resultado de 

conhecimento e vontade popular1196. 

 

 Transparência e demonstração dos efeitos dos gastos tributários. 

Inicie-se tratando (i) da necessária demonstração de efeitos. A disciplina dos gastos 

tributários, tratada anteriormente, se põe na zona de penumbra da transparência. Se ser 

transparente é poder observar o combate das elites, permitindo à sociedade lançar seu “poder 

dissuasório”, então os gastos, tendencialmente regressivos, promovidos por meio da 

tributação, falham no quesito transparência, já que têm por característica furtar-se à clareza 

                                                 

se que o sistema carcerário é ineficiente, quanto cada presidiário custa aos cofres públicos?”. NUNES, 

Márcio Tadeu Guimarães. Lei de acesso à informação: reconstrução da verdade histórica, ambientes 

regulatórios e o direito à intimidade. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 61. 

1196  “Na democracia, a igualdade proclamada dos direitos do cidadão contrasta de maneira singular com a 

desigualdade bastante real das condições de vida, e, para escapar dessa contradição, é vital fazer com que 

as desigualdades sociais resultem de princípios racionais e universais, e não de contingências arbitrárias. 

As desigualdades devem, assim, ser justas e úteis a todos”. PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. 

Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. p. 411. 
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deliberativa, adentrando o ordenamento sem que seus efeitos sejam perfeitamente 

conhecidos1197. 

O que se pretende postular, nessa hipótese, é que as características do gasto tributário, 

ao norte delineadas, indicam seu caráter concentrador, por diversas razões. 

Mas tratar-se de um gasto regressivo não traz, imediatamente, qualquer conclusão 

jurídica. Não se vislumbra razoável postular, por exemplo, qualquer ilegalidade ou 

inconstitucionalidade pelo só fato de tal gasto ser concentrador – tal como não se pôde 

alegar, por exemplo, a inconstitucionalidade da política dos campeões nacionais levada a 

efeito pelo BNDES até há pouco tempo. Afinal, não se pode esquecer que, por detrás de uma 

renúncia de receita, há inúmeras finalidades, desde a simples indução de comportamento, 

passando pelo estímulo produtivo, até o aperfeiçoamento da tributação, protegendo o 

mínimo existencial. 

Em outros termos: não é possível impedir gasto tributário1198. 

                                                 

1197 “O primeiro passo a ser adotado nessa reforma é a valorização do princípio da transparência tributária, 

elencado no artigo 150, § 5º da Constituição Federal. Conforme se depreende das lições de Amaro (2010, 

p. 171), os impostos sobre o consumo, por serem uma espécie de tributação indireta, acabam sendo 

repercutidos na cadeia produtiva e incorporados ao preço final dos bens e serviços, sem que os 

consumidores, contribuintes de fato do encargo fiscal, tenham noção da carga embutida. Assim, esses tipos 

de impostos acabam anestesiando o indivíduo acerca do que é arrecadado ao se adquirir determinado 

produto, uma vez que o peso do gravame fiscal acaba sendo disfarçado em seu preço. Embora tal medida 

possa parecer interessante sob um viés político eivado de má-fé, justamente por permitir uma alienação do 

contribuinte acerca da carga tributária paga, essa situação não contribui de maneira alguma para a formação 

social do cidadão, nem para sua conscientização acerca do que é arrecadado e de como esses recursos são 

empregados. Dessa forma, fica evidente a importância do combate da pouca transparência observada 

atualmente”. GASSEN, Valcir; D’ARAÚJO, Pedro Júlio Sales; PAULINO, Sandra Regina da F. 

Tributação sobre consumo: o esforço em onerar mais quem ganha menos. Revista Sequência, n. 66,  jul 

2013. p. 226. 

1198 Correto, nesse sentido, o julgado do Supremo Tribunal Federal, quando resguardou a discricionariedade na 

concessão dos benefícios fiscais: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECRETO N. 420/92. LEI N. 8.393/91. IPI. ALÍQUOTA REGIONALIZADA INCIDENTE SOBRE O 

ACÚCAR. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 150, I, II e § 3º, e 151, I, DA 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O decreto n. 420/92 estabeleceu 

alíquotas diferenciadas --- incentivo fiscal --- visando dar concreção ao preceito veiculado pelo artigo 3º da 

Constituição, ao objetivo da redução das desigualdades regionais e de desenvolvimento nacional. Autoriza-

o o art. 151, I da Constituição. 2. A alíquota de 18% para o açúcar de cana não afronta o princípio da 

essencialidade. Precedente. 3. A concessão do benefício da isenção fiscal é ato discricionário, fundado em 

juízo de conveniência e oportunidade do Poder Público, cujo controle é vedado ao Judiciário. Precedentes. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 630997 AgR, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Segunda 

Turma, julgado em 24.abr.2007, DJe-018 DIVULG 17-05-2007 PUBLIC 18-05-2007 DJ 18-05-2007 PP-

00107 EMENT VOL-02276-37 PP-07547) 
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Contudo, outras conclusões podem ser alcançadas quando se observa que esta 

regressividade não é posta às claras; que as renúncias de receita têm também por 

característica justamente tornar obsuro ao conhecimento público seu caráter distributivo, seu 

custo, seus beneficiários. Reitere-se a indagação retórica de Surrey: que Ministro de Estado 

proporia ao Parlamento a adoção de um determinado programa explicitamente revelando 

que 45% do custo beneficiaria quem está no topo da pirâmide de renda e apenas 4% 

beneficiaria as pessoas mais pobres (efeito efetivamente verificado em proposta de dedução 

de despesas médicas do Imposto sobre a Renda, em debate à época)?1199 

Então, ainda que se aceite a natureza regressiva dos gastos tributários, cabe ao 

Direito exigir que tais efeitos sejam aceitos e escolhidos de forma aberta, consciente, 

deliberada. Transparente. 

Em outras palavras: o objetivo constitucional fundamental de redução de 

desigualdades exige que – diante de um diagnóstico que apresenta a inclusão sorrateira de 

medidas concentradoras no ordenamento – o ordenamento jurídico brasileiro torne essas 

características claras. Que garanta que todas as consequências das escolhas públicas sejam 

conhecidas e sopesadas. O objetivo constitucional, então, embora não possa impedir que 

existam gastos regressivos, pode e deve impedir que esses gastos sejam escondidos do 

conhecimento público e introduzidos sem debate suficiente. 

E tais exigências não são proposições normativas, mas estão efetivamente presentes 

no ordenamento positivado financeiro brasileiro. 

O art. 165, §6º, da CF/88 ordena que: 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: (...) 

§ 6º 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. 

Considere-se, ao lado da disposição constitucional, que o art. 5º, inciso II, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, afirma que o PLOA “será acompanhado do documento a que se 

                                                 

1199 SURREY, Stanley S. Tax Incentives as device for implementing government policy: a comparison with 

direct government expenditures. Harvard Law Review, v. 83, n. 4, fev 1970. p. 722. 
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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”. 

Portanto, as normas demandando a demonstração pormenorizada dos efeitos das 

renúncias tributárias – aí se incluindo o efeito distributivo e para a identificação de quem 

está custeando esses gastos (considerada a partilha constitucional de receitas, que implica 

dizer que nem sempre o ente que renuncia à receita arcará sozinho com o seu custo) – já 

existem. 

Cabe às instâncias de controle (Tribunais de Contas, Poder Legislativo e Poder 

Judiciário, além da sociedade civil organizada) exigir seu cumprimento fiel.  

Reputa-se possível, inclusive, que a proposta enviada em desacordo com esta 

estipulação seja declarada inconstitucional e devolvida ao Poder Executivo, para sua 

reformulação e reenvio. Há precedentes, na jurisprudência do STF, de inconstitucionalidade 

da LDO nos casos de envio sem “estipulação conjunta” com os demais poderes1200. Quanto 

                                                 

1200 (...) A fixação de limite para a proposta de orçamento a ser enviado pela Defensoria Pública, na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, não pode ser feita sem participação desse órgão autônomo, conjuntamente com 

os demais Poderes, como exigido, por extensão, pelo art. 99, § 1º, da Constituição Federal. 2. Medida 

cautelar deferida para o fim de suspender a eficácia do art. 7º, § 2º, da Lei n. 18.532/2015 (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias) do Estado do Paraná, bem como o processo legislativo da lei orçamentária correspondente, 

e para determinar que a Defensoria Pública estadual envie, no prazo de dez dias, proposta de orçamento 

diretamente ao Poder Legislativo, em razão da situação excepcional. 3. Medida cautelar referendada. (ADI 

5381 MC-Ref, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18.mai.2016, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 30-11-2016 PUBLIC 01-12-2016); (...) A autonomia 

financeira não se exaure na simples elaboração da proposta orçamentária, sendo consagrada, inclusive, na 

execução concreta do orçamento e na utilização das dotações postas em favor do Poder Judiciário. O 

diploma impugnado, ao restringir a execução orçamentária do Judiciário local, é formalmente 

inconstitucional, em razão da ausência de participação desse na elaboração do diploma legislativo. (...) 

(ADI 4426, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09.fev.2011, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 17-05-2011 PUBLIC 18-05-2011); (...) O Supremo Tribunal Federal, 

em duas oportunidades (ADIMC 468-9, Rel. Min. Carlos Velloso, e ADIMC 810-2, Rel. Min. Francisco 

Rezek), deferiu a suspensão cautelar da vigência de disposições legais que fixaram limite percentual de 

participação do Poder Judiciário no Orçamento do Estado sem a intervenção desse Poder. (...) (ADI 1911 

MC, Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 19.nov.1998, DJ 12-03-1999 PP-

00002 EMENT VOL-01942-01 PP-00113); Lei de Diretrizes Orçamentárias: participação necessária do 

Poder Judiciário na fixação do limite de sua proposta orçamentária (CF, art. 99, § 1º): relevância da arguição 

e periculum in mora que aconselham a suspensão cautelar da lei que não atendeu a dita exigência de 

participação: precedente (ADIN 810). (ADI 848 MC, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 

Tribunal Pleno, julgado em 18.mar.1993, DJ 16-04-1993 PP-06431 EMENT VOL-01699-02 PP-00348); 

(...) Limite percentual destinado ao Judiciario estipulado a revelia do Tribunal de Justiça do Estado. Aspecto 

de bom direito reconhecido na ausência de tal participação na fixação do referido limite (artigo 99 - PAR-

1. da Constituição). Periculum in mora situado na iminencia do ano de 1993, a que se dirigem as destinações 

legais. Medida cautelar concedida. (ADI 810 MC, Relator(a):  Min. FRANCISCO REZEK, Tribunal Pleno, 

julgado em 10.dez.1992, DJ 19-02-1993 PP-02032 EMENT VOL-01692-02 PP-00335) 
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à LOA, levou-se à apreciação da corte constitucional a circunstância de o Executivo federal, 

legitimado para enviar a Proposta de Lei Orçamentária Anual ao Legislativo, promover 

cortes nas propostas recebidas de outros poderes (Judiciário, Ministério Público e Defensoria 

Pública, aqui considerados “poderes” diante de sua autonomia financeira1201), remetendo os 

originais como anexos (mas não constando do texto principal da proposta, enviado com 

reduções); o STF deferiu medida cautelar para que as propostas dos poderes fossem 

apreciadas da forma como enviadas (no texto principal), e não como anexos1202 – em outros 

                                                 

1201 MENDES, Marcos. Despesas dos Poderes Autônomos: Legislativo, Judiciário e Ministério Público. In: 

MENDES, Marcos (org.). Gasto Público Eficiente: propostas para o desenvolvimento do Brasil. Rio de 

Janeiro: Topbooks Editora e Distribuidora de Livros Ltda., 2006. 

1202 Medida Cautelar deferida monocraticamente pela Min. Rosa Weber, nos autos do MS n. 33.186. Consta da 

decisão: “3. Ainda que o ato de instauração de processo legislativo ostente natureza eminentemente política 

(MS 32.582, Rel. Min. Celso de Mello), esta não tem o condão de afastar, consoante a jurisprudência 

tradicional desta Suprema Corte, o controle jurisdicional do ato de consolidação e envio, pela Presidência 

da República, do projeto de lei orçamentária anual ao Poder Legislativo. Pontuo, todavia, que o controle 

jurisdicional de ato político há de ser exercido, na minha ótica, com cautela e deferência a eventuais razões 

de ordem técnica invocadas pela autoridade que o praticou (...) O Poder Executivo, a seu turno, somente 

está constitucionalmente autorizado a promover ajustes nas propostas enviadas pelos demais Poderes e 

órgãos autônomos da União, para fins de consolidação, quando as despesas projetadas estiverem em 

desacordo com os limites estipulados na lei de diretrizes orçamentárias (art. 99, § 4º, 127, § 5º, e 134, § 2º, 

da Constituição da República). Inexistindo incompatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias, carece 

de amparo no ordenamento jurídico pátrio a alteração, pelo Poder Executivo, das propostas encaminhadas 

pelos demais Poderes e órgãos autônomos, ainda que sob o pretexto de promover o equilíbrio orçamentário 

e/ou de assegurar a obtenção de superávit primário (...) Não obstante ponderáveis os argumentos 

apresentados pela autoridade coatora, porquanto tecnicamente orientados à elaboração de um projeto de lei 

orçamentária fiscalmente responsável, respeitada a meta de superávit primário, tenho, neste primeiro olhar, 

por carente de legitimidade constitucional a modificação empreendida nas propostas encaminhadas pelo 

Poder Judiciário, Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público”. A ação não 

chegou a ser julgada no mérito, tendo sido extinta por perda superveniente do objeto. 
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casos, foram deferidos pedidos semelhantes por meio de Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental1203 e Ação Direta de Inconstitucionalidade1204-1205. 

Quer-se sustentar, então, que ao Poder Judiciário é dado intervir na fase de remessa 

da Proposta orçamentária ao Legislativo, se em desacordo com princípios jurídicos 

estruturates1206. É o caso em análise. 

Se o descumprimento (ou cumprimento meramente formal) da regra de apresentação 

do “demonstrativo de efeitos” já é em tudo condenável por si próprio, diante da transgressão 

                                                 

1203 ADPF n. 307, assim ementada: “(...) Nos termos do art. 134, § 2º, da Constituição Federal, não é dado ao 

chefe do Poder Executivo estadual, de forma unilateral, reduzir a proposta orçamentária da Defensoria 

Pública quando essa é compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Caberia ao Governador do Estado 

incorporar ao PLOA a proposta nos exatos termos definidos pela Defensoria, podendo, contudo, pleitear à 

Assembleia Legislativa a redução pretendida, visto ser o Poder Legislativo a seara adequada para o debate 

de possíveis alterações no PLOA. A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta 

orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à 

autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua 

programação administrativa e financeira. 5. Medida cautelar referendada”. (ADPF 307 MC-Ref, Relator(a):  

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19.dez.2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 

DIVULG 26-03-2014 PUBLIC 27-03-2014). 

1204 (...) O Poder Executivo, que detém a competência para deflagrar o processo legislativo (art. 165, I, II e III, 

da CRFB/88), uma vez atendida essa dupla de requisitos, não pode realizar qualquer juízo de valor sobre o 

montante ou o impacto financeiro da proposta orçamentária apresentada pela Defensoria Pública Estadual, 

preconizada nos termos dos artigos 99, § 2º, c/c 134, § 2º, da CRFB/88, cabendo-lhe tão somente consolidar 

a proposta encaminhada e remetê-la ao órgão legislativo correspondente, sem introduzir nela quaisquer 

reduções ou modificações. 5. A lei orçamentária deve ser apreciada pelo Poder Legislativo correspondente, 

ao qual caberá deliberar sobre a proposta apresentada pela Defensoria Pública Estadual, fazendo-lhe as 

modificações que julgar necessárias dentro dos limites constitucionalmente estabelecidos (§§ 3º e 4º do art. 

166 da CRFB/88). 6. In casu, a redução unilateral do valor da proposta orçamentária elaborada pela 

Defensoria Pública estadual apresentada em consonância com as disposições da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e demais requisitos constitucionais, por ato do Governador do Estado da Paraíba no 

momento da consolidação do projeto de lei orçamentária anual a ser enviada ao Poder Legislativo, revela 

verdadeira extrapolação de sua competência, em clara ofensa à autonomia da referida instituição (art. 134, 

§ 2º, da CRFB/88) e à separação dos poderes (arts. 2º e 166, da CRFB/88). (...) (ADI 5287, Relator(a):  

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18.mai.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 

DIVULG 09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016) 

1205 O tema foi por nós parcialmente tratado em: SILVEIRA, Alexandre Coutinho da. Orçamento e 

planejamento: tensões entre poderes. Revista Fórum de Direito Financeiro e Econômico, v. 04, n. 06,  set 

2014- fev 2015. 

1206 Sobre atuação judicial na remessa da proposta orçamentária: “Caberia o apelo ao Judiciário já em momento 

de tramitação legislativa do projeto de lei orçamentária? Entendemos que sim, dependendo da situação 

concreta específica. Evidentemente não cabe ao juiz interferir nas inúmeras ponderações político-

administrativas que devem ser efetuadas pelo administrador na decisão de alocação de recursos. No entanto, 

diante de determinada hipótese, tendo em vista os princípios constitucionais e demonstrada à saciedade que 

estará agredido o princípio da proporcionalidade (ou razoabilidade) ou o descumprimento de comandos 

normativos constitucionais, caberá a intervenção e não será desarrazoada”. OLIVEIRA, Regis Fernandes 

de. Curso de direito financeiro. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2010. p. 298. 
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trazida ao sistema orçamentário, a reprovabilidade se potencializa quando agregado ao tema 

o objetivo fundamental de redução de desigualdades. 

É tempo, então, de fazer funcionar e tornar rigorosos os instrumentos de controle. 

Não se tem conhecimento de medida concreta mais incisiva, em qualquer esfera federativa 

(especialmente municipais e estaduais, já que a União Federal vem publicando o 

Demonstrativo de Gastos Tributários1207), no sentido de exigir que assim ocorra. 

O mesmo vale para os projetos de criação de novos gastos tributários: devem trazer 

estimativas quantitativas claras e precisas. Isto já está determinado no art. 14 da LRF. O 

descumprimento deve gerar consequências jurídicas firmes, como, por exemplo, a nulidade 

da proposição legislativa ou da lei aprovada – especialmente no primeiro estágio, de forma 

a não macular os direitos dos contribuintes que, diante de uma norma incluída no 

ordenamento jurídico, passaram a gozar da renúncia legitimamente. 

Mas não é só. Essas colocações visam suprir um defeito percebido em termos de 

transparência e publicidade – de dar a conhecer à sociedade quais são valores envolvidos e 

quem goza deles. 

 

 Controle das políticas públicas de gasto tributário. 

Contudo, o tema faz invocar também (ii) a variável de controle e acompanhamento 

das políticas conduzidas total ou parcialmente por meio de gastos tributários. É que, como 

fixado acima, estas renúncias tipicamente sofrem com ausência de verificação de 

efetividade, de análise custo x benefício, não apenas porque seu custo é pouco percebido 

como porque sua posição interagências (o custo, tributário, é controlado por um Ministério 

                                                 

1207 “Vale lembrar que esses números se referem à União, não incluindo, portanto, os gastos tributários 

existentes nos Estados, Distrito Federal e Municípios. Sabe-se, por exemplo, que a desoneração do ICMS 

é bastante utilizada como instrumento de política pública na órbita dos Estados, mas não há informações 

no âmbito subnacional tais quais as produzidas pela RFB, deficiência essa que deve ser suprida em 

atendimento ao disposto no já citado § 6º do art. 165 da Constituição Federal”. IFI – INSTITUIÇÃO 

FISCAL INDEPENDENTE. RAF – Relatório de Acompanhamento Fiscal n. 01, fev 2017. p. 13. 
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ou Secretaria – de Fazenda ou Finanças; o benefício a ser perquirido é controlado por outro, 

que desenvolve o tema materialmente) assim comanda1208. 

É nesse sentido também a lição de Abraham, Santos e Franco: 

Outro risco é a insubmissão à transparência e finalidade pública. Conforme já 

noticiado anteriormente, este risco é ligado ao fato de os gastos tributários não 

serem submetidos ao crivo da elaboração e aprovação do orçamento, tampouco da 

execução orçamentária e demais medidas de controle das despesas públicas. 

Ademais, como são desencadeados pela via do sistema tributário, não despertam 

a análise anual de sua necessidade e utilidade. Diante disso, é notável a 

possibilidade de a iniciativa se dissociar – seja desde seu início ou com o decorrer 

do tempo – da finalidade pública que a ensejou e da transparência que lhe é 

imprescindível1209. 

Ou ainda, como afirma Scaff, a situação das renúncias de receita, no Brasil, é de 

“completo descontrole”, inexistindo empenho dos governos em alterar essa situação1210.  

Estas questões são potencializadas pelos aspectos quantitativo e temporal: enquanto 

os gastos diretos sofrem constrição orçamentária pela previsão de receita, o gasto tributário 

não os observa diretamente; enquanto a despesa pública deve ser periodicamente revisitada 

(ao menos na peça orçamentária anual), ocasião em que seus efeitos podem e devem ser 

debatidos, as isenções e afins são trazidas ao mundo jurídico por uma lei, passando a surtir 

efeitos indefinidamente, sem qualquer necessária revisão periódica. 

Tem-se, então, a difícil situação onde os gastos tributários, para além de (a) 

tendencialmente regressivos, são (b) frequentemente obscuros (como visto acima) e, no 

mais, são (c) de mais difícil controle de efetividade, além de (d) quantitativamente ilimitados 

e (e) geralmente (se não disposto em sentido contrário) consecutivos, sem prazo para 

encerramento. 

                                                 

1208 Como colocou a IFI para 2017: “A renúncia com gastos tributários poderá chegar a R$ 284,8 bilhões, em 

2017, o equivalente a 4,2% do PIB e a 21,3% da arrecadação administrada pela Receita Federal. É preciso 

dar maior transparência aos custos e resultados dessas políticas”. Ibidem. 

1209 ABRAHAM, Marcus; SANTOS, Carlos Alberto C.; FRANCO, Fernando Raposo. As renúncias fiscais: 

um panorama introdutório. Revista Fórum de Direito Financeiro e Econômico, ano 05, n. 09, mar-ago 

2016. p. 16. 

1210 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república e 

direitos fundamentais. Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito 

Financeiro). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 553. 
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O caso, seja por sua amplitude, seja pela multiplicidade de agentes envolvidos, é de 

invocar a ideia, já acima utilizada, de “desbloqueio institucional” – com seus efeitos de 

destravamento, coordenação, participativo e de reenquadramento da linguagem da doutrina 

do Estado de Coisas Inconstitucional a partir de Rodriguez-Garavito1211. Então, caberia ao 

Judiciário quebrar a inércia do Executivo, ordenando a feitura de relatórios de avaliação; 

coordenar entre os órgãos, fixando prazos e criando meios de interlocução, o intercâmbio de 

informações necessárias, especialmente entre os órgãos de arrecadação e os órgãos de 

promoção material de políticas (por exemplo, a pasta de Cultura, em se tratando de renúncia 

com fins culturais); incluir no debate, para além dos agentes públicos, também 

representantes da sociedade civil; retirar o necessário controle da esfera discricionária do 

Estado, passando-o à esfera de direito do cidadão, com seus consectários deveres estatais. 

Reputa-se desnecessário, nessa oportunidade, buscar detalhes maiores a respeito do 

dever de promover este controle de eficiência. Decorre, para além do art. 3º, III, da CF/88, 

como tem-se tratado, também do art. 37 (“eficiência”), do art. 70 (“legitimidade, 

economicidade”), art. 74, II (“avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência”), 170, VII 

(“redução das desigualdades regionais e sociais”), entre outros1212. 

Assim, se é certo que não se pode substituir a deliberação parlamentar, a ideia de 

desbloqueio permite que o Judiciário atue, quando necessário, trazendo a questão ao centro 

da discussão, e empurrando os órgãos competentes no sentido de produção de estudos 

técnicos, conduzindo a alternativas políticas. 

E o caso em comento é necessário. Uma vez diagnosticada, na estrutura dos gastos 

tributários, essa fragilidade de controle e acompanhamento, e especialmente tendo em conta 

que seus efeitos maculam a busca por redução de desigualdades, de uma forma não pontual, 

mas sistêmica, a interveção judicial se torna aceitável. 

Em verdade, a demanda por superação dos impasses que atualmente conduzem à 

fragilidade de controle é consequência lógica das questões trazidas acima: sendo conhecido 

                                                 

1211 RODRIGUEZ-GARAVITO, Cesar. Beyond the Courtroom: The Impact of Judicial Activism on 

Socioeconomic Rights in Latin America. Texas Law Review, v. 89, 2011. 

1212 Sobre a aplicação do princípio da eficiência no Direito Financeiro, ver: OLIVEIRA, Regis Fernandes de. 

Curso de direito financeiro. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2010. p. 97 e ss. 
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o custo da política, bem como seus efeitos, dá-se por sequência lógica a necessidade de 

verificar se estes dispêndios públicos estão gerando efeitos a contento. E, é claro, de observar 

quem está gozando dos gastos públicos. 

Assim, quer-se novamente repisar a necessidade de contenção judicial. Ainda que 

não caiba ao Poder Judiciário anular uma espécie de gasto tributário ou limita-la no tempo, 

cabe, sim, exigir que os órgãos de controle atuem no sentido de produzir material que 

informe a sociedade sobre os resultados da política, podendo, só assim, discutir e decidir o 

tema de maneira consciente. 

O fato é que nenhuma política pode ser implementada ou mantida sem que seja 

considerado seu custo. Ao que ora interessa, dá-se especial relevo não somente a seu custo 

financeiro, mas a seu custo distributivo. Se há boas razões para acreditar que, na disciplina 

do gasto tributário, ambos os custos (financeiro e distributivo) estão sendo ignorados, há 

boas razões para quebrar a inércia. 

 

 Transparência e processo legislativo de introdução de gastos tributários. 

Prossiga-se. Há de se considerar (iii) o processo legislativo de introdução, no 

ordenamento, de gastos tributários. Especialmente com Henriques1213 e Correia Neto1214, 

anotou-se a diferenciação entre gastos diretos e gastos tributários do ponto de vista do 

processo legislativo, sendo aquele referente aos gastos diretos notadamente mais rigoroso, 

especialmente quanto à submissão às Comissões e quanto à necessidade de consideração 

expressa nas leis do ciclo orçamentário. 

O caso é delicado já que a matéria (processo legislativo) encontra-se na linha 

limítrofe da separação de poderes, diretamente relacionada à proteção da democracia. A 

intervenção judiciária externa pode ser facilmente percebida como intromissão indevida. 

Contudo, há razões para demandar que as normas de criação de gastos tributários 

sejam submetidas ao mesmo processo legislativo das despesas diretas. É que, se aceita a 

                                                 

1213 HENRIQUES, Elcio Fiori. Os benefícios fiscais no direito financeiro e orçamentário: o gasto tributário no 

direito brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 40. 

1214 CORREIA NETO, Celso de Barros. O avesso do tributo. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2014. p. 155 e 244. 
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própria ideia de “gasto tributário” – isto é, que considera as renúncias de receita, por tudo, 

iguais aos gastos diretos, apenas promovidas por outro instrumento –, então tem-se a 

necessidade de igualar, para fins de trâmite legislativo, aquilo que no Direito já é, de fato, 

igual. Tratar-se-ia de aplicar a ideia de igualdade acima debatida: o instrumento (gasto direto 

x gasto tributário) não é discrímen legítimo para avalizar o tratamento desigual de institutos 

idênticos (ambos são, economicamente, gasto). 

No mais, como já argumentado, tem-se, especialmente após a criação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 14), razões suficientes para acreditar que o ordenamento 

jurídico brasileiro recebeu e encampou a ideia de “gasto tributário”, aceitando a igualação 

jurídica das duas formas de gasto. 

Assim, embora no limiar do ativismo, a igualação de processos legislativos é medida 

que deve ser averiguada, havendo razões em sua defesa. 

 

 Transparência e controle do gasto tributário: deduções de despesas de 

educação no âmbito do IRPF. 

Finalmente, sobre o tema, tem-se um exemplo claro e atual do gasto tributário, que 

não apenas vem sendo tolerado no ordenamento jurídico, como há instituições que pedem 

judicialmente pelo aumento de sua abrangência. Fala-se (iv) das deduções, na estrutura do 

IRPF, de despesas com educação. A ação judicial em curso foi movida pela OAB (ADI nº 

4927), e busca a declaração de inconstitucionalidade do limite de deduções. 

Ocorre que, apesar dos argumentos trazidos na ação, é de se reconhecer que este 

gasto tributário, seguindo a tendência geral, é deveras regressivo: a uma, porque se aplica 

apenas aos contribuintes do IRPF (parcela já mais abastada, já que os mais pobres são isentos 

do tributo); a duas porque, dentre estes, pode ser gozado apenas pelos que conseguem pagar 

por educação particular; a três porque o benefício é tão maior quanto mais cara for a 

educação particular; a quatro, porque importa em movimento regressivo naquele que, em 

uma perspectiva macro, já é um dos poucos tributos com uso progressivo no sistema 

brasileiro. 

Este debate é simbólico porque diversas das demais características dos gastos 

tributários podem ser encontradas nele. Como visto, trata-se de renúncia ilimitada no tempo 
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– tanto assim que alguns entendem que os limites quantitativos devem ser atualizados 

automaticamente, sem nova deliberação política. Seus limites quantitativos, como se vê, se 

dão por contribuinte – não há limite global. É incentivo que, embora relacionado à promoção 

de educação, é controlado pelo Ministério da Fazenda (e não pelo Ministério da Educação). 

É gasto público não revisto ou renovado periodicamente. É mecanismo que, apesar do 

Demonstrativo de Gastos Tributários da União, ainda pode ser considerado como pouco 

conhecido, especialmente quanto a quem goza dele, e quais seus impactos para a educação 

brasileira. 

Logo, as razões que se vem desenvolvendo conduzem a concluir pela improcedência 

da ADI nº 4927, porque seu provimento ameaça a consecução do objetivo constitucional de 

redução de desigualdades1215.  

Se os efeitos dessas deduções já são regressivos, a aceitação da nulidade dos limites 

apenas aumentaria o caráter concentrador. 

E, se tomada como verdadeira a premissa de que, sendo gasto tributário, sua 

aprovação legislativa se deu com baixa transparência e participação, o provimento da ação, 

com o aumento desenfreado da política pela via Judiciária, representaria não apenas a 

potencialização do caráter transgressor da norma, como também a potencialização do seu 

caráter não-democrático, diante da ausência de decisão parlamentar, obscurecida ou não, a 

respeito do tema. 

 

 Transparência e controle: endividamento às escondidas. 

Registre-se, por fim, um último subtema. É que, consoante colocado acima, é 

possível reconhecer, na prática financeira brasileira recente, algumas situações onde os entes 

públicos têm agido de forma a, na prática, contratar operações de crédito, embora fazendo-

o de forma sub-reptícia, sem submeter-se ao regramento cabível.  

Ao menos cinco hipóteses nesse sentido foram suscitadas: (i) a não devolução do 

ICMS-Exportação; (ii) o inadimplemento contumaz dos precatórios; (iii) a apropriação de 

                                                 

1215 HABER NETO, Michel. Tributação e financiamento da saúde pública. São Paulo: Quartier Latin, 2013. 

Fl. 161 e ss. 
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depósitos judiciais; (iv) a aprovação de tributos marcadamente inconstitucionais; (v) a 

(proposta de) securitização da dívida ativa. 

Em todos esses casos, quer-se registrar que estão presentes os critérios definidores 

de uma operação de crédito – são uma forma de endividamento. Mas, por não se submeterem 

especificamente às formas e limites do tema, são efetivamente contratados (seus efeitos são 

produzidos) sem que se tenha clareza de seus termos. 

Há, nesses casos, um evidente gap de transparência e controle. Reputa-se possível o 

eventual uso de ações judiciais para que os entes que os promovem registrem tais medidas 

como dívida, para todos os fins de direito (inclusive contagem dos limites legais), 

submetendo-se às normas concernentes ao crédito público. 

 

3.4.2. Participação democrática.  

Merecem registro, por fim, alguns instrumentos financeiros, tratados acima, que têm 

elementos em sua estruturação, que prejudicam a participação democrática em seu 

funcionamento, conduzindo a resultados regressivos. 

Quer-se manter coerente com a compreensão de que, no tema em análise (impacto 

de instrumentos fiscais-financeiros no objetivo de redução de desigualdades), a escolha 

política, partindo da deliberação coletiva, é indispensável; não se pode substituir as decisões 

sociais por supostas certezas técnicas, nem mesmo quando suportadas em texto 

constitucional legítimo. Não se avaliza o comportamento jurídico militante, para quem os 

demais valores, inclusive democráticos, que se cruzam e competem entre si no jogo político-

orçamentário, devem todos ceder diante de uma pauta desconectada. 

Afinal, com Müller, a democracia exige procedimentos democráticos no conteúdo e 

no procedimento, promovendo (e não escondendo) o debate, esclarecendo as razões técnicas 

para que sirvam à deliberação, não usando-as como escudo contra a apreciação social1216. 

                                                 

1216 “O discurso de legitimação de uma democracia não só obriga a mesma a ser democrática no seu conteúdo 

– abstraindo do fato de que o significado desse adjetivo ‘democrático’ pode ser matéria de grandes 

controvérsias. Ele deveria sobretudo realizar também no seu próprio procedimento o que designa, deveria, 

portanto, ser correlativamente estruturado, i. é: não formular afirmações em bloco, que se imunizam contra 

a discussão, não apresentar-se qual dedução cogente, não falar por intermédio de resultados antecipados. 
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Eis, então, que privilegiando a participação democrática, quer-se registrar ao menos 

dois itens onde os resultados concentradores podem ser criticados não apenas por seus 

efeitos, mas por sua estruturação que não permite ou dificulta a deliberação social. São eles: 

(i) a regra de unanimidade do CONFAZ e (ii) a proteção aos direitos dos credores da dívida 

pública. 

 

 Participação democrática: regra de unanimidade do CONFAZ. 

Inicie-se pela (i) regra de unanimidade do CONFAZ para aprovação de isenções (em 

sentido lato, albergando toda espécie de renúncia) relacionadas ao ICMS. 

O esforço realizado no capítulo anterior, sobre o tema, foi, primordialmente, de 

destacar o efeito concentrador da medida. Ao lado disso, de forma indissociável à obtenção 

desse efeito, quis-se argumentar que uma regra de unanimidade, em termos deliberativos, 

“emperra” mudanças, desprezando a diferença efetivamente existente entre entes 

federativos1217; quase que impossibilita a tomada de decisão em sentido que contraria os 

Estados mais desenvolvidos1218; imprime caráter antidemocrático ao tema1219; “dificulta 

muito a aprovação de leis e confere às minorias grande poder de obstrução”1220. 

A regra de maioria, veja-se com Campilongo, é própria do Estado moderno e é 

adequada a realidades sociais mais complexas, viabilizando deliberação e participação. A 

                                                 

Muito pelo contrário, a legitimidade – como também a normatividade jurídica – é um processo e não uma 

substância, uma essência ou mesmo uma qualidade de textos”. MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A 

questão fundamental da democracia. Tradução de Peter Naumann. São Paulo: Max Limonad, 1998. p. 107. 

1217 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Unanimidade ou maioria nas deliberações do CONFAZ – 

considerações sobre tema a partir do princípio federativo. Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT, 

ano 10, n. 59, set-out 2012. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=81870>. Acesso em: 31 mar. 2018. 

1218 MACHADO, Hugo de Brito. Proibição da guerra fiscal e a redução das desigualdades regionais. In: 

ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). Grandes questões atuais de direito tributário. v.  15. São Paulo: 

Dialética, 2011. p. 128-129. 

1219 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, 

p. 188.; SZELBRACIKOWSKI, Daniel Corrêa. Guerra fiscal de ICMS no Brasil: exame sobre a 

unanimidade exigida para a concessão de incentivos fiscais no Conselho Nacional de Política Fazendária 

(CONFAZ). Dissertação (Mestrado). Instituto Brasiliense de Direito Público. Brasília, 2016. p. 109-111. 

1220 STEPAN, Alfred. Para uma nova análise comparativa do federalismo e da democracia: federações que 

restringem ou ampliam o poder do Demos. Dados, Rio de Janeiro, v. 42, n. 2, 1999. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52581999000200001>. Acesso em: 31 mar. 2018. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52581999000200001
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regra de unanimidade, por outro lado, é tipicamente mantenedora do status quo – portanto 

antinômica ao objetivo constitucional batizado por cláusula transformadora1221. 

Vislumbra-se, então, a possibilidade de agregar à fundamentação jurídica que aponta 

a inconstitucionalidade da regra.  

A leitura de Scaff, com a qual se concorda, é de que a regra de unanimidade, de 

caráter tão excludente, não foi recepcionada, sendo inexistente no panorama constitucional 

pós-1988. Tal regra “não existe nem mesmo para alterar a Constituição (...) Todo o processo 

legislativo possui regras de aprovação inferiores a esta proporção de três quintos, sendo a 

regra geral a de metade mais um dis membros das Casas Legislativas (...) nem as decisões 

mais relevantes da República, como a alteração constitucional, pedem a unanimidade”. 

Exigir unanimidade, na visão de Scaff, ofende os princípios Federativo e Democrático1222. 

É neste princípio democrático – mais precisamente, na sua interrelação com o 

objetivo de reduzir desigualdades – que se quer fixar. Ainda que o resultado regressivo não 

seja imediatamente contrário à Constituição, o seu alcance a partir de regra que exclui a 

deliberação democrática, em vez de promove-la, implica em ofensa constitucional.  

Os axiomas democrático e desconcentrador poderiam levar a conclusões diferentes, 

tivessem apontando em sentidos opostos, se tensionados, e lutando por prevalecer. Mas não 

estão. Indicam no mesmo sentido, de inviabilidade constitucional da regra de unanimidade. 

Impõe-se, então, também por esta razão – que se soma às demais colocações 

procedentes da doutrina, já expostas –, reconhecer que a regra de unanimidade do CONFAZ 

                                                 

1221 “Seria possível (...), por exemplo, identificar a regra de maioria como um mecanismo apto a mudar o 

ordenamento jurídico: uma regra secundária de câmbio que aumentaria o dinamismo das transformações 

no ordenamento jurídico. Nas sociedades tradicionais o costume antigo exigia a unanimidade dos ‘chefes 

de família’ para as deliberações comunais: uma regra própria das sociedades estáveis. Com o advento do 

Estado moderno e, posteriormente, com as revoluções liberais, a nova complexidade passou a exigir 

técnicas mais ágeis e eficazes, como o voto da maioria” (p. 19); “No espaço público, a regra de maioria 

exerce um papel fundamental para a agregação de interesses (...) a regra da maioria possibilita o máximo 

de liberdade na esfera pública” (p. 117); “Como a regra de maioria é instrumento para inovações e 

mudanças na lei e na ordem, criticá-la pode ser especialmente conveniente à manutenção do status quo” p. 

124). CAMPILONGO, Celso Fernandes. Direito e democracia. São Paulo: Max Limonad, 1997. 

1222 SCAFF, Fernando Facury. Guerra fiscal e súmula vinculante: entre o formalismo e o realismo. In: ROCHA, 

Valdir de Oliveira (Org.). Grandes questões atuais do direito tributário. v.  18. São Paulo: Dialética, 2014. 

p. 104-106. 
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não mais é de ser aceita no ordenamento. Ao obstaculizar a participação democrática, 

gerando efeitos regressivos, a norma ofende o texto constitucional 

Não é só. 

 

 Participação democrática: serviço da dívida na aprovação da LOA. 

Cabe, por fim registrar uma outra ocasião onde o sistema jurídico-financeiro  – desta 

vez de forma veemente – veda a participação democrática. É no art. 166, §3º, II, b, da 

Constituição Federal de 1988, quando proíbe quaisquer emendas parlamentares ao Projeto 

da LOA que tratem de serviço da dívida.  

Em outras palavras: os pagamentos aos credores serão definidos única e 

exclusivamente pelo Poder Executivo, na ocasião da preparação do PLOA. Firmado este 

Projeto, é vedado ao Legislativo alterá-lo em qualquer forma. 

Há, aí, um déficit democrático, constitucionalmente imposto. Que, embora não possa 

ser atacado em sua constitucionalidade (máxime em tratando de redação constitucional 
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originária), deve ser conhecido e sopesado. E que deve ser considerado ao lado do já enorme 

poder mantido pelo Poder Executivo nessa matéria1223-1224.  

Como aponta Scaff, são “bloqueios constitucionais”, “nicho de privilégios” e 

“vantagens orçamentárias”, que “retardam a velocidade da redução das desigualdades 

sociais”, caracterizando-se como “antidemocráticos” e “não republicanos”1225. 

Então, como posto acima, os privilégios ao serviço da dívida abrem debate a respeito 

da função do Direito Financeiro, que não pode se apequenar ao papel de mero defensor dos 

credores da dívida pública, antes cabendo-lhe, apesar da interdição democrática popular, 

fazer valer seu papel constitucional, especialmente promovendo, por seus (demais) 

                                                 

1223 “Isso faria presumir que há uma participação mista, como deve ser, do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo na discussão e aprovação do orçamento (das três leis orçamentárias, em rigor). No entanto, 

conforme se pode presenciar em todos os exercícios financeiros, ao menos até esta parte, o orçamento é 

praticamente imposto pelo Executivo ao Legislativo e este, após as barganhas políticas de praxe (mais 

especificamente a aceitação de emendas parlamentares por parte do Executivo), acaba, em geral (às vezes 

a destempo) por aprová-lo. Talvez uma das melhores oportunidades para o debate dos programas de 

desenvolvimento do país seja desperdiçada pela forma como, tradicionalmente, a lei orçamentária é 

processada no Parlamento”. HORVATH, Estevão. O orçamento no século XXI: tendências e perspectivas. 

Tese (Concurso para provimento de cargo de Professor Titular). Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo. São Paulo, 2014. p. 70; “Budgets are also and fundamentally political action in numbers, in that 

they mirror the Executives’ plan. For this reason, and despite country differences, budgets are by and large 

a product of Governments, not a product of Parliaments. A Government outlines and directs economic 

policy mainly through the budget (...) The general idea that Parliaments get to allocate and control the 

public money is one of the oldest principles in democracy, rooted in the separation of powers. It has 

however acquired a substantial amount of complexity overtime (...) Because budget laws were no longer 

democratically debated laws, but executive documents that flew through Parliament, and precisely in order 

to partially minimize the democratic deficit some áreas were excluded of budget laws, such as those not 

directly related to the estimation of revenues and the authorization of expenditures (...) So, in fact, when 

analysing the democratic impact of the current EU legal framework, it should be borne in mind that 

Parliaments in practice have a very limited role in the budget”. ALMENDRAL, Violeta Ruiz. A myopic 

economic constitution? Controlling the debt and the deficit without fiscal integration. Revista Fórum de 

Direito Financeiro e Econômico, ano 05, n. 08, set-fev 2016. p. 33-35. 

1224 “Com isso, não é de se estranhar que a LOA seja, na verdade, a imposição da vontade do Executivo, 

restando ao Legislativo, apenas, um papel de ficção, de mero ratificador dos interesses do governo. Não há 

dúvidas de que o orçamento, da forma como é concebido, apequena o Parlamento e seus integrantes”. 

ASSIS, Luiz Gustavo Bambini de. Processo legislativo e orçamento público: função de controle do 

Parlamento. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 218. 

1225 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república e 

direitos fundamentais. Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito 

Financeiro). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 558-559. E prossegue: 

“Não se pode afirmar que a deliberação parlamentar transformaria para melhor este estado de coisas, mas 

se pode afirmar que, afastar os representantes do povo do exercício do controle sobre essas parcelas do 

orçamento é antidemocrático e afasta o controle republicano. É dinheiro público, isto é, arrecadado de 

todos, e utilizado sem que os representantes do povo sobre ele possam se manifestar” (p. 561). 
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instrumentos, tanto quanto possível e juridicamente viável, o objetivo constitucional 

fundamental de redução de desigualdades. 
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BREVE SÍNTESE CONCLUSIVA 

A principal conclusão que se pode alcançar ao final destas linhas é que, ao lançar ao 

centro dos debates jurídico-financeiros o objetivo constitucional de redução de 

desigualdades, verifica-se que os instrumentos financeiros, ao menos parcialmente, frustram 

o objetivo de reduzir desigualdes; e, a partir disso, são encontrados novos debates a propor, 

além de ganho jurídico-argumentativo em outros debates já conhecidos. 

Este exercício de reposicionamento permite remover objeções ultrapassadas sobre o 

tema das desigualdades; permite questionar aos instrumentos fisco-financeiros sobre seu 

papel na busca por redução de desigualdades, extraindo respostas por vezes surpreendentes; 

permite, ao final, promover novas análises jusfinanceiras, em diversos âmbitos. 

Afirma-se, então, que reduzir desigualdades é possível e depende de escolhas 

políticas à disposição da sociedade na pauta de debates; que as desigualdades no Brasil, 

embora tenham recentemente sido promovidas à ribalta dos debates públicos, continuam 

observando índices muito altos e surpreendentemente estáveis; que a redução dessas 

desigualdades é um imperativo não apenas ideológico, mas econômico, político e social; que 

a atividade financeira do Estado pode e deve servir, como outros meios, para promover esta 

redução de desigualdades. 

Mas ainda assim, investigação sobre o papel desconcentrador dessa atividade revela 

muitos percalços. Se de um lado encontramos instrumentos financeiros e fiscais que atuam 

nesse sentido desconcentrador (como as alíquotas interestaduais no âmbito do ICMS, a regra 

de não-vinculação da receita de impostos, parte do sistema de transferências, com destaque 

para SUS, FUNDEB e a Política Nacional de Desenvolvimento Regional), temos outros 

tantos instrumentos que não participam deste objetivo (como é o caso do desuso parcial de 

tributos mais aptos à redistribuição, no campo tributário; é o caso da cota-parte de ICMS, no 

campo das transferências; é o caso dos limites estanques de endividamento, no campo do 

endividamento) ou que, indireta ou diretamente, atuam no sentido inverso, promovendo mais 

desigualdade (é o caso de diversos itens da pauta tributária, como o foco em tributos indiretos 

regressivos, o amplo uso de gastos tributários, a tributação sobre rendas do capital, a falha 

seletividade do ICMS e os amplos regimes de substituição tributária; no âmbito do 

federalismo, as transferências do BNDES e do FPM; no campo da dívida pública, os 
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privilégios manifestos ao serviço da dívida e ao alcance da meta fiscal, além da renegociação 

de dívidas de entes subnacionais). Assim, o objetivo constitucional de reduzir desigualdades, 

quando buscado na atividade financeira do Estado, revela diversas frustrações. 

Cabe, então, investigar juridicamente essas frustrações, o que (re)abre diversos 

debates jusfinanceiros. No interior destes debates, conclui-se: 

a) Quanto ao papel da atividade financeira do Estado e do Direito Financeiro: 

i. Que não são apenas meios de viabilizar o atingimento dos objetivos 

constitucionais, mas também atuam, em si próprios, na busca por esses 

objetivos; 

ii. Que o Direito Financeiro foi capturado por concepções ideológicas que 

direcionam a um privilégio exacerbado, e constitucionalmente desamparado, 

ao serviço da dívida; 

iii. Que a meta fiscal permite existência de metas de déficit e que o não 

atingimento da meta não importa em crime ou ilícito de qualquer ordem; 

iv. Que, na fronteira entre os Direitos Financeiro e Tributário, cabe ao primeiro 

reclamar parte dos temas que tem deixado à análise do segundo e/ou cabe 

ampliar o objeto de conhecimento do segundo, para que não mais contemple 

tão somente a relação exacional, mas passe a olhar à tributação de forma lata; 

b) Quanto ao conteúdo jurídico do objetivo constitucional de reduzir desigualdades, que 

contém especial carga normativa, relacionada à razão mesmo de existência do 

Estado; 

c) Quanto ao controle de constitucionalidade dos instrumentos financeiros, que embora 

necessário respeitar o espaço da política, é possível afirmar a inconstitucionalidade 

de alguns instrumentos que maculam o objetivo de reduzir desigualdades (como a 

estrutura do Fundo de Participação dos Municípios e a estrutura de alíquotas 

antagônica à seletividade) e é possível também se utilizar de técnicas constitucionais 

de desbloqueio institucional, para ação como catalisador deliberativo; 

d) Quanto planejamento estatal, que é possível fazer uso de meios judiciais, incluindo 

a ação de inconstitucionalidade por omissão, para demandar que o planejamento seja, 

ao menos, desenhado pelos órgãos competentes; 
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e) Em termos instrumentais, quanto ao conteúdo jurídico, no ordenamento brasileiro, 

da progressividade tributária: 

i. Que a progressividade promove a ideia de igualdade através da tributação e, 

especialmente, promove o dever de reduzir desigualdades; 

ii. Que a progressividade não é demandada pela capacidade contributiva nem 

ofende a capacidade contributiva, mas é externa a ela, derivando de outros 

fundamentos constitucionais; 

iii. Que a progressividade, decorrendo de outros fundamentos, não necessita 

estar prevista expressamente na regra de outorga de competência; 

iv. Que não há ordem constitucional expressa, judicialmente controlável, de 

progressividade do sistema tributário ou de tributos isolados, apesar do 

evidente direcionamento contrário a uma incidência regressiva; 

f) Que a seletividade, para redução da regressividade dos tributos indiretos, é aspecto 

passível de controle judicial, embora por meios concentrados e não individuais; 

g) Que, embora o desuso de tributos com maior potencial redistributivo represente um 

óbice à redução de desigualdades, é impossível o controle judicial que determine a 

maior exploração dessas bases econômicas; 

h) Que, diante da regressividade do IPTU, rejeitam-se considerações abstratas sobre os 

efeitos econômicos de eventual atualização da base imponível; 

i) Que a regressividade da não correção da base de cálculo do IRPF pode apenas ser 

suscitada em deliberação político-legislativa; 

j) Que a igualdade na tributação deve também considerar o objetivo de reduzir 

desigualdades a partir do tributo, atingindo conclusões práticas, como a validade de 

limitações de acesso ao SIMPLES Nacional; 

k) Em termos de federalismo fiscal, que o Fundo de Participação dos Municípios 

merece controle judicial por não estar estruturado – contrariando disposição 

constitucional – para promover desconcentração, seja em seus critérios formativos, 

seja no congelamento de índices de distribuição; 

l) Que, quanto às transferências do SUS, do FUNDEB e do BNDES, atinge-se apenas, 

quanto aos primeiros, reforço argumentativo às ações que visam a interferência do 

Poder Judiciário para fixação de exigência patamares mínimos de qualidade e, quanto 

ao terceiro, encontra-se tão somente razão para debate legislativo; 
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m) Que, quanto à regra de não-vinculação, são equivocadas as ideias de sua irrelevância 

ou impertinência; 

n) Em termos participativos, quanto ao uso de gastos tributários: 

i. Que a característica de obscuridade e regressividade desses gastos tributários 

impõe maior esforço nos espaços de controle, autorizando atuação 

contundente dos órgãos respectivos e demandando até mesmo controle 

judicial nos casos de submissão de propostas orçamentárias que deixem de 

apresentar com clareza os efeitos econômicos (quanto, quem arca) e 

distributivos (quem se beneficia) dos gastos tributários; 

ii. Que o falho controle de efetividade e eficiência desses gastos tributários 

demanda o uso da perspectiva de controle judicial visando desbloqueio 

institucional para, quebrando a inércia, ordenar a feitura de relatórios de 

avaliação, construção de meios de interlocução entre órgãos de arrecadação 

e de promoção material de políticas, incluindo a sociedade civil; 

iii. Que é possível exigir que a aprovação de gastos tributários se submeta aos 

mesmos ritos de aprovação (processo legislativo) dos gastos diretos; 

iv. Que o foco nas características regressivas, obscuras e pouco democráticas 

dos gastos tributários indica a rejeição da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade que busca o aumento, pela via judicial, dos valores de 

dedução de despesas com educação no IRPF; 

o) Que impõe-se sejam reconhecidas as formas usuais de endividamento oculto, dando-

lhes idêntico tratamento àquele outorgado ao endividamento confesso; 

p) Que é constitucionalmente inviável a regra de unanimidade do CONFAZ para 

aprovação de isenções relacionadas ao ICMS; 

q) Que é constitucionalmente inadequada a interdição de deliberação, no Projeto de Lei 

Orçamentária, a respeito do serviço da dívida. 

Estas conclusões jurídicas são possíveis apenas uma vez aceitas as premissas iniciais 

e investigado empiricamente o papel de (des)concentração que os instrumentos financeiros 

selecionados vêm desempenhando no sistema nacional. 

Para retomar ao posto na introdução: esta tese pretendeu ocupar, no plano jurídico, 

um espaço que se vislumbrou aberto conjugando, de um lado, a centralização dos debates 
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sobre o objetivo fundamental de redução de desigualdades e, de outro, a evolução da 

compreensão do papel da atividade financeira do Estado que, como se argumentou, pode e 

deve se ocupar da busca dos objetivos constitucionais. Tudo de forma a ofertar uma 

ferramenta de análise, uma lente com a qual analisar diversos debates jurídicos hodiernos. 
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