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RESUMO 
 
 

O discurso neoliberal baseia-se nos pilares da redução da carga tributária 
e das responsabilidades sociais do Estado. As desonerações tributárias, 
quando utilizadas de maneira descompromissada, ou em desvio de 
finalidade, podem facilitar o alcance desse objetivo. Neste estudo, 
trabalha-se com a hipótese de que as desonerações tributárias 
implementadas pelo governo federal brasileiro sob a égide da CF/88 não 
estão adequadas ao ordenamento jurídico brasileiro, estabelecido 
justamente para evitar o esvaziamento do Estado social e a mitigação 
dos direitos humanos constitucionalmente estabelecidos no Brasil. 
Primeiramente, estabeleceu-se a relação entre neoliberalismo e políticas 
públicas focalizadas, que por conta do seu estigma assistencialista 
acabam por tornar precários os serviços públicos. Após, definiu-se o 
conceito, os limites legais e as formas de controle das desonerações 
tributárias, tendo sido definido o panorama jurídico brasileiro que serve 
a coibir o uso indevidos das políticas fiscais desoneratórias. Por fim, 
procedeu-se à análise dos dados relativos ao conjunto de políticas 
desoneratórias vigentes no país, à avaliação dos processos legislativos 
relativos à implementação dessas medidas, bem como ao levantamento 
dos resultados das auditorias realizadas pelo Tribunal de Conta da 
União. Este processo permitiu constatar o uso cada vez mais intenso 
desse instrumento de política fiscal pelo governo federal, transformando 
o Estado de bem-estar social brasileiro em um modelo residual de 
Welfare State. Há uma cultura generalizada de políticas públicas 
ineficientes e anti-isonômicas no país, implementadas sem controle, 
avaliação ou transparência. Os programas de desoneração tributária, 
mesmo aqueles de viés social, apresentam-se como políticas públicas 
regressivas, beneficiadoras dos estratos mais ricos da sociedade. Por 
conta disso, e em especial dos problemas relacionados à ineficiência na 
previsão, implementação, controle e avaliação dessas políticas, 
concluiu-se que estas se mostram ilegítimas e incongruentes com os 
princípios fundamentadores da república federativa brasileira, como a 
cidadania e a dignidade da pessoa humana, o que compromete a 
efetividade do Estado social brasileiro e a promoção dos direitos 
humanos no país. 
 
Palavras-chave: desoneração tributária; direitos humanos; direitos 
fundamentais sociais; política pública focalizada; orçamento público. 
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ABSTRACT 
 
 
One of the neoliberalism pillars lies in reducing the state’s tax burden 
and its social responsibilities. Tax relief, when applied in an 
uncompromised manner, or due to purpose misuse, may favor the 
achievement of such goals. In this study, we evaluate the hypothesis that 
tax relief policies implemented by the Brazilian federal government and 
sustained by the 88’s constitution are not fit to its legal system, 
established precisely to avoid the emptiness of the welfare state, and the 
shrinking of human rights, both determined constitutionally. To evaluate 
this issue, first we established the relationship between neoliberalism 
and targeted public policies – these, due to their welfare stigma, lead to 
precarious public services. Then, the concept, legal limits and forms of 
tax relief control were defined, as well as the Brazilian legal foundations 
applied to restrain the misuse of tax expenditure policies. Lastly, a 
secondary data analysis was performed, comprising the current tax 
expenditure policies in Brazil, the legislative processes used to 
implement such policies and the results from audits performed by the 
Brazilian General Accounting Office regarding their efficiency. We 
observed an increasing application of such fiscal policies by the federal 
government throughout the years, transforming the Brazilian welfare 
state into a residual welfare state model. There is a widespread culture 
of inefficient and anti-isonomic public policies in the country, which 
were implemented without control, critical analysis and transparency. 
Tax relief programs, even those implying a social bias, are actually 
regressive public policies that benefit only the richest strata of our 
society. Due to this, and especially to the problems related to 
inefficiencies in formulating, implementing, controlling and evaluating 
such policies, it was found that they became illegit and incongruent with 
the ground principles of the Brazilin federative republic, such as 
citizenship and dignity, compromising the effectiveness of the welfare 
state and the foment of human rights in the country. 
 
Keywords: tax expenditure; human rights; fundamental social rights; 
focused public policy; public budget 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A natureza e a amplitude das responsabilidades estatais tem 
estreita ligação com o desenvolvimento da teoria dos direitos humanos. 
Os tipos de Estado se formam a partir daquilo que se entende, em dado 
momento histórico, como imprescindível para a vida em sociedade. 
Tem-se, assim, o Estado liberal enquanto os direitos humanos 
encontram-se inseridos em uma concepção negativa da entidade estatal, 
garantidora dos direitos à vida e, à liberdade. Após, tem-se o surgimento 
do Estado social, quando se passa a entender que certas posturas estatais 
positivas são necessárias para a concretização desses mesmos direitos 
básicos, além de outros como o direito à saúde, à educação e à 
previdência. 

Em função desse crescimento das responsabilidades estatais, foi 
necessária a ampliação, na mesma medida, da carga tributária dos 
países, razão pela qual ganhou relevância o estudo da tributação. No 
atual contexto neoliberal, surgiu também a preocupação relativa ao 
equilíbrio financeiro do Estado e o discurso em prol do crescimento da 
economia como forma de desenvolvimento da capacidade econômica 
dos indivíduos. Pode-se dizer que o discurso neoliberal apresenta duas 
frentes de batalha: a primeira, em prol da diminuição das 
responsabilidades dos custos estatais, na tentativa de diminuir o 
endividamento público; a segunda, pela diminuição da carga tributária 
total, como forma de se destravar o desenvolvimento econômico. O 
resultado disso é a compressão do Estado social, tanto da sua amplitude 
quanto do seu financiamento. 

Para cumprir suas responsabilidades, sabe-se que o Estado pode 
atuar de duas formas: uma forma direta, desembolsando recursos para 
prestar benefícios diretamente aos indivíduos; e uma forma indireta, 
estimulando o consumo de certos serviços sociais fornecidos pela 
iniciativa privada, o que se faz especialmente por meio de desonerações 
tributárias. A forma indireta consta da Constituição Federal brasileira de 
1988 (CF/88), por exemplo, no ponto em que estabelece a possibilidade 
de a União articular sua ação visando ao desenvolvimento nacional e à 
redução das desigualdades por meio de incentivos tributários 
consubstanciados em isenções fiscais ou diferimento temporário de 
tributos1. 

                                                      
1 CF/88: “Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um 
mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das 
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Daí podem advir, todavia, certos problemas. 
O primeiro, relacionado com a possibilidade de violação do 

princípio da isonomia e da capacidade contributiva, quando os 
benefícios tributários são direcionados a quem tem maior poder 
econômico, o que parece ser a regra em virtude do fato de não se poder 
conceder descontos para quem já não paga o tributo por não manifestar 
riqueza (TITMUSS, 1968, p. 193). Neste ponto, salienta-se que a mídia 
vem denunciando a adoção de programas fiscais de desoneração 
tributária implementados pelo governo federal brasileiro de maneira 
direcionada à classe política (CUNTO e RIBEIRO, 2018), aos 
financiadores de campanhas eleitorais (GÓIS, 2017) e a empresas 
autuadas por corrupção (WIZIACK e CARNEIRO, 2018).  

O segundo se relaciona com os efeitos da privatização dos 
serviços de responsabilidade estatal ocasionada pelas desonerações 
tributárias, que resulta na complementariedade dos serviços prestados 
diretamente pelo Estado. Neste caso, o governo continua prestando 
serviços públicos de maneira direta, mas apenas aos indivíduos de 
menor capacidade econômica, o que se faz por meio de políticas 
públicas focalizadas, que podem implicar em precarização do serviço 
público e no aumento da cultura do assistencialismo (TITMUSS, 1968). 
Segundo alguns autores (TITMUSS, 1969; PIERSON, 2007; 
MARSHAL, 1967; KERSTENETZKY, 2012; ESPING-ANDERSEN, 
1999), a prestação de serviços públicos focalizados pode comprometer a 
garantia do Estado social e a promoção efetiva direitos humanos. 

O terceiro se refere à falta de controle dos programas de benefício 
fiscal, ante a dificuldade de se mensurar sua amplitude e efetividade. É 
possível fazer um cálculo preliminar da renúncia de receita decorrente 
desses programas com base nos tributos recolhidos no momento da 
criação do benefício, mas é complexa a previsão dos valores 
efetivamente renunciados quando considerado o comportamento do 
contribuinte diante do benefício instituído (OECD, 2010). Ademais, 
também é complexa a comparação entre a eficiência da política pública 
prestada diretamente pelo Estado e aquela veiculada por meio de 
desoneração tributária, o que dificulta o cumprimento do princípio 
constitucional da eficiência (SURREY, 1973; SCHICK, 2007; 
CORREIA NETO, 2016; HENRIQUES, 2010). Isso significa dizer que 
as políticas de desoneração tributária, quando instituídas sem estudos 

                                                                                                                           
desigualdades regionais. (...). § 2º - Os incentivos regionais compreenderão, além de 
outros, na forma da lei: (...). III - isenções, reduções ou diferimento temporário de 
tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas; (...).” (BRASIL, 1988). 
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adequados acerca de sua eficiência, podem significar mera diminuição 
da carga tributária, sem alcance das finalidades sociais previstas, o que 
também tem por consequência a compressão do Estado social. 

Esse problema é intensificado pelo fenômeno da globalização, 
que facilita a entrada e saída de empresas dos territórios nacionais e faz 
com que os países passem a concorrer entre si pelo oferecimento de uma 
carga tributária menor como forma de atração de investimentos. O 
resultado pode ser considerado um quarto problema decorrente dos 
programas de desoneração tributária, consubstanciado na redução e 
planificação da carga tributária global, que pode comprometer o 
financiamento do Estado especialmente nos países menos 
desenvolvidos, como o Brasil (NABAIS, 2004; ELALI, 2010; AVI-
YONAH, 2000). 

Diversos estudos evidenciam a problemática referente ao tema 
das desonerações tributárias, especialmente em relação (a) à violação do 
princípio da capacidade contributiva (TITMUSS, 1968; GOBETTI e 
ORAIR, 2016; PIERSON, 2007); (b) à focalização, privatização e 
terceirização dos direitos sociais e à transformação do Estado de bem-
estar social (ALVARENGA, 2012; COSTA, 2009; KERSTENETZKY, 
2006); (c) à utilização dessa política fiscal como forma de burlar os 
controles social e orçamentário das despesas diretas em um contexto de 
austeridade fiscal (ALMEIDA, 2001; MENDES e WEILLER, 2015; 
OCKE-REIS, 2018); (d) à mensuração e ao controle de sua eficiência 
(BEGHIN, 2005; LIMA, 2017; PELLEGRINI, 2014; PAES, 2014); e (e) 
à diminuição e planificação da carga tributária global em função da 
concorrência internacional (ELALI, 2010; NABAIS, 2004; AVI-
YONAH, 2000). 

Ante à problemática apresentada, torna-se necessário, desde já, 
estabelecer um contraponto, decorrente do reconhecimento da 
necessidade de equilíbrio dos gastos públicos como forma de se garantir 
uma economia que permita o desenvolvimento da capacidade econômica 
dos indivíduos. Talvez seja realmente necessário utilizar-se das políticas 
fiscais de desoneração tributária como forma de prestação indireta dos 
serviços públicos efetivadores do Estado social, especialmente dos 
direitos fundamentais (HOWARD, 1997). Neste caso, torna-se 
imprescindível o estabelecimento de certos limites legais, para se evitar 
o uso indevido desse instrumento, evitando-se comprometer e 
efetividade os direitos humanos por meio do esvaziamento do Estado 
social constitucionalmente estabelecido. 

Os estudos antes citados tratam da questão denunciando o uso 
recorrente desse tipo de política, sua falta de controle, bem como seu 
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reflexo na privatização dos serviços públicos, no aumento da 
concorrência fiscal interna e externa e na consequente redução das bases 
de financiamento do Estado social. Por meio deles, todavia, são feitas 
análises pontuais de políticas específicas de determinada área social do 
governo federal brasileiro, bem como análises concentradas no cenário 
internacional. Necessário, desta forma, que haja um aprofundamento no 
assunto e uma sistematização do tema no Brasil, a fim de que se possa 
confirmar as conclusões dos citados autores e avaliar a existência e a 
suficiência dos mecanismos legais de controle das desonerações 
tributárias no país. Isso permitirá que, ao final, se possa identificar as 
razões pelas quais este instrumento de política fiscal pode significar uma 
ameaça ao Estado social e aos direitos humanos por ele assegurados, 
bem como seus efeitos no Estado social brasileiro. 

Assim, justifica-se o presente estudo, desenvolvido na linha de 
pesquisa “Globalização, Cidadania e Atores das Relações 
Internacionais” do Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal de Santa Catarina, e que tem como objetivo geral 
avaliar o contexto teórico e fático dos programas de desoneração 
tributária implementados pelo governo federal brasileiro, bem como seu 
reflexo sobre a promoção dos direitos humanos garantidos pela CF/88. 

A aproximação com a linha de pesquisa, como se vê, decorre da 
necessária análise dos direitos humanos no ordenamento constitucional 
brasileiro; da globalização como fenômeno catalizador dos programas 
de desoneração tributária e da concorrência internacional; e da cidadania 
como instrumento de controle dos programas de desoneração tributária, 
o que passa pela transparência dos orçamentos públicos e pelo incentivo 
à participação da sociedade na sua formulação. 

Partindo-se do pressuposto de que tais políticas fiscais têm a 
potencialidade de afetar a garantia dos direitos humanos assegurados 
pela CF/88, conforme descrito acima, bem como da ideia de que o 
ordenamento jurídico pode impedir ou dificultar o uso desviado desse 
tipo de política pública, propõe-se buscar resposta para o seguinte 
problema de pesquisa: as desonerações tributárias implementadas pelo 
governo federal brasileiro sob a égide da CF/88 estão adequadas ao 
ordenamento jurídico estabelecido para evitar o esvaziamento do Estado 
social e a mitigação dos direitos humanos constitucionalmente 
estabelecidos no Brasil? 

Essa pesquisa, nos termos acima propostos, demanda o método 
hipotético-dedutivo de pesquisa, definido por Mezzaroba e Monteiro 
(2007) como aquele em que o pesquisador opta pela adoção de um ou 
mais pontos de partida que assumem a forma de hipóteses. Assim, neste 
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estudo, trabalha-se inicialmente com a hipótese básica de resposta 
negativa, no sentido de que os instrumentos legais existentes no Brasil 
para impedir o uso indevido dos programas de desoneração tributária 
não são respeitados ou não se mostram suficientes, o que validaria as 
ideias iniciais apresentadas nos estudos antes descritos, referentes à 
problemática das desonerações tributárias. Todavia, para se responder ao 
problema com propriedade, faz-se necessário o aprofundamento no 
assunto e a confirmação de outras questões prévias, que consistem nos 
objetivos específicos desse estudo. 

Primeiramente, propõe-se avaliar a premissa de que as políticas 
fiscais de desoneração tributária podem prejudicar a efetivação dos 
direitos humanos, o que é objeto do primeiro capítulo (primeiro objetivo 
específico). Em outras palavras: se a privatização, a focalização e a 
terceirização dos serviços públicos podem ter efeito nocivo sobre as 
políticas sociais, tendo em vista a possibilidade de, nesse contexto, ainda 
haver prestação adequada desses serviços, embora pela iniciativa 
privada. Neste sentido, pretende-se estudar (a) o desenvolvimento do 
Estado e da teoria dos direitos humanos, especialmente com base nos 
ensinamentos de Bobbio (2004; 2000; 1994) e Wolkmer (2002; 1989; 
2010); (b) o contexto econômico dessa evolução e seus reflexos sobre a 
tributação, com base nos estudos histórico-econômicos de Schumpeter 
(1970), Roll (1977) e Bell (1961) e jurídico-tributários de Torres (1995; 
1989) e Nogueira (1997); (c) a evolução e a atual definição do Estado 
Social, com base nas ideias de Esping-Andersen (1990; 1999), 
Kertenetzky (2012; 2006; 2009) e Pierson (2007; 2004); e (d) as 
consequências do processo de focalização das políticas públicas sociais 
a partir do discurso neoliberal, com base nas avaliações de Titmuss 
(1968; 1974). 

Confirmada a premissa, passa-se à análise do ordenamento 
jurídico brasileiro relativo à definição, aos limites e às formas de 
controle das políticas fiscais desoneratórias (segundo objetivo 
específico), objeto do segundo capítulo. Aqui, um aprofundamento no 
Direito Financeiro brasileiro e no guia de boas práticas da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (2010) 
tornam-se necessários, mostrando-se também importante analisar os 
escritos relativos à desoneração tributária no Brasil (OLIVEIRA, 2015; 
TORRES, 1995; HENRIQUES, 2010; CORREIA NETO, 2016) e no 
mundo (SURREY, 1973; SCHICK, 2007; HOWARD, 1997). Em 
resumo, tem-se que a proposta do segundo capítulo é avaliar a existência 
e a suficiência de normas e instrumentos de controle que possam evitar a 
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utilização de desonerações tributárias de maneira indevida, 
comprometendo-se os objetivos sociais estabelecidos pela CF/88.  

Feito isso, será possível proceder-se ao terceiro objetivo 
específico da pesquisa, que é o de avaliar as políticas fiscais 
desoneratórias implementadas pelo governo federal brasileiro na 
vigência da CF/88 sob o aspecto do seu enquadramento às normas do 
Direito Financeiro brasileiro e do seu reflexo no Estado Social 
brasileiro. O procedimento a ser seguido é o de avaliação quantitativa 
das políticas fiscais desoneratórias, com base nos dados públicos 
relativos ao montante de receita renunciada para implementação dos 
programas sociais indiretos; bem como o de avaliação qualitativa desses 
mesmos programas, no que tange ao respeito aos procedimentos legais 
estabelecidos para criação de desonerações tributárias no Brasil, o que 
se pretende fazer a partir da análise dos processos legislativos relativos 
aos benefícios instituídos e de pesquisa sobre a atuação do Tribunal de 
Contas da União em face deles.  
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1 ESTADO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS: O ATUAL 
PARADIGMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

 
 

O objetivo deste primeiro capítulo é apresentar o 
desenvolvimento dos direitos humanos2 a partir da relação entre política, 
tributação e economia, na tentativa de evidenciar a dimensão dos custos 
assumidos pelos Estados que se propõem a garantir estes direitos, como 
o Brasil. 

Para tanto, ‘inicialmente, faz-se um resgate histórico das 
concepções de Estado e dos direitos fundamentais sob a ótica da 
tributação e das teorias econômicas que lhes serviram de base; após, 
passa-se à análise do processo de implementação dos direitos 
fundamentais de segunda dimensão3 (mais custosos ao Estado) na 
formação do Estado social; na sequência, identifica-se a posição do 
Estado brasileiro em relação ao seu sistema jurídico protetivo dos 
direitos sociais, bem como ao custo das políticas públicas 
implementadas para garantir esses direitos e ao seu reflexo na tributação 
imposta no país. 
 
1.1  As diferentes concepções de Estado e o desenvolvimento dos 

direitos humanos sob a ótica teorias econômicas e tributárias 
 

Definir os limites do poder do Estado é um problema 
fundamental da ciência política, haja vista a tendência de se colocar o 

                                                      
2 O termo “direitos humanos” é utilizado especialmente para destacar sua qualidade de 
direito natural, assim como para evidenciar sua posição, na ordem jurídica internacional, 
dos direitos universais decorrentes da natureza humana, sendo costumeiramente 
reservado o termo “direitos fundamentais” para se fazer referência aos direitos humanos 
positivados nos ordenamentos jurídicos-positivos estatais (SILVA, 2005, p. 552; 
SARLET, 2015, p. 29). Em virtude do escopo desse estudo, optou-se pela utilização do 
termo “direitos fundamentais”, para enfatizar o seu desenvolvimento histórico, sua 
posição dentro do ordenamento jurídico nacional e a efetividade normativa decorrente da 
sua natureza constitucional. 
3 Os termos “dimensão” e “geração” são comumente utilizados para se referir aos 
diferentes padrões de direitos fundamentais. Neste estudo, optou-se, juntamente com 
WOLKMER (2002), SARLET (2015) e BONAVIDES (2001), por não se utilizar o termo 
“geração”, criado por MARSHALL (1967) em sua teoria clássica sobre a evolução dos 
direitos e bastante utilizado por BOBBIO (2004). Isso porque, ao se optar pela utilização 
do termo em sua segunda concepção, poder-se-ia induzir o leitor à errônea ideia de que a 
geração seguinte é sempre superior, e levar o interlocutor a esquecer da 
complementariedade inerente às diversas espécies de direitos fundamentais (SILVA, 
2005, p. 546). 
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Estado como centro de um poder que não conhece limites, sendo 
justamente esta a qualidade que dá contornos à soberania (BOBBIO, 
2000, p. 17). As diversas concepções de Estado distinguem-se umas das 
outras segundo a sua finalidade (BOBBIO, 2000, p. 212; OLIVEIRA, 
2015, p. 87), razão pela qual se mostra fundamental analisar o que se 
entende por dever estatal.  

Analisando-se a história, pode-se perceber que as concepções de 
Estado, de suas responsabilidades e de seus limites de atuação 
modificaram-se no decorrer dos anos, estando diretamente ligadas às 
posições político-filosóficas desenvolvidas pela humanidade, bem como 
às grandes teorias econômicas delas decorrentes (NOGUEIRA, 1997, p. 
195). 

A seguir, pretende-se demonstrar esse panorama. 
 

1.1.1 O paradigma liberal: as liberdades negativas, a teoria 
econômica clássica e a tributação 

 
O paradigma liberal surgiu do rompimento com o ideal absoluto 

de Estado vivenciado desde o fim da Idade Média (BOBBIO, 2000, p. 
17). Naquele momento, as atenções migravam do Estado para o 
indivíduo, do todo para a parte, em clara ruptura com o modelo holista 
de Estado até então vigente4 (BEDIN, 1998, p. 21).  

Buscava-se, à luz da razão, a separação do Estado em face da 
religião, da moral e da vida privada dos indivíduos (NOVAIS, 2006, p. 
59).  Bedin (1998, p. 21-24) apresenta cinco consequências desta 
ruptura: (i) o deslocamento do centro do mundo político do Estado para 
o indivíduo; (ii) o estabelecimento da ideia de igualdade entre os 
indivíduos; (iii) a substituição da crença na origem natural do Estado 
pela ideia do contratualismo; (iv) a substituição do poder divino pelo 
poder decorrente do consenso entre os homens; e (v) reconhecimento do 
indivíduo como sujeito de direito. 

Por trás disso, pode ser constatada a ascensão da classe burguesa, 
renegada pela nobreza medieval e que vinha ganhando poder econômico 
à medida em que se desenvolvia a produção e o comércio (BOBBIO, 
1994, p. 22). Esse evento teve o condão de demolir as barreiras de classe 
e posição social, liberando os homens das restrições que a antiga ordem 
lhes havia imposto (BOBBIO, 1994, p. 22-23). 

                                                      
4 Trata-se do modelo aristotélico, ou seja, a compreensão do Estado como ente superior e 
anterior ao indivíduo, ideia que perpassou toda a idade média e ainda vigia durante parte 
da idade moderna (BEDIN, 1998, p. 21). 
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Não obstante a ideia de liberalismo ter sido cunhada ao longo do 
tempo por diversos pensadores, cada qual fazendo imprimir sua ótica 
sobre o mesmo fenômeno, Bobbio (1994, p. 20-25) evidencia os 
aspectos fundamentais do chamado paradigma liberal: o religioso, o 
moral, o político e o econômico. 

Sobre a religião, a existência teocêntrica dos Estados e a 
intolerância religiosa era bastante questionada no século XVIII, 
especialmente por Voltaire (2015), que concentrou suas críticas na 
influência e no poder da Igreja Católica na França naquele período. 
Neste ponto, as mudanças nas culturas judaico-cristãs exerceram grande 
papel ao permitir o estabelecimento de uma relação direta do indivíduo 
com Deus (especialmente a partir das reformas protestantes do século 
XVI), sem intermédio do Estado (o que foi possível em virtude do 
processo de assunção de poder político pela Igreja Católica no século 
VIII) (BEDIN, 1998, p. 24). 

No campo da moral, Kant (1985) advogou a independência do 
homem para guiar sua vida com base em sua própria razão, sem se 
deixar levar por crenças religiosas, pelo misticismo ou por qualquer 
ideologia estatal5. Assim, propôs uma análise racional do conceito de 
moral, separando-a do Estado (KANT, 2004), devendo este ter apenas o 
objetivo de dar as condições para que o indivíduo, segundo seu próprio 
pensamento, alcançasse os fins econômicos que melhor 
correspondessem aos seus desejos (BOBBIO, 2000, p. 86-90). 

Em relação ao aspecto político, destaca-se o pensamento 
iluminista do século XVIII, que denunciava a necessidade de se conter a 
força e o tamanho do Estado, devendo este se abster, ao máximo, de 
ingerir-se no patrimônio, na vida e na liberdade das pessoas (BOBBIO, 
1994, p. 22). Essa ideia, umbilicalmente ligada às sociedades modernas 
ocidentais, havia sido plantada já no século anterior pelos primeiros 
contratualistas (WOLKMER, 2002, p. 10), como Locke (2002), que 
defendia um Estado com a única função de garantir o exercício dos 
direitos tidos como naturais do homem (especialmente o direito à 
propriedade), e Hobbes (2003), que via o Estado como monopólio da 
força a serviço da segurança, da liberdade e da vida humana. 

Consolidava-se, então, a ideia de que seria negativa qualquer 
ingerência do Estado sobre os indivíduos em sociedade, reservando-se a 
ele apenas a função de garantir a propriedade, a liberdade e a vida dos 
cidadãos. A racionalização dessa ideia, aplicada à razão de existir do 
Estado, faria surgir o problema da definição dos limites da sua atuação 

                                                      
5 Para o autor, isso definia a ideia de iluminismo (KANT, 1985, p. 98). 
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para além dos quais sua atividade seria nociva ao equilíbrio natural dos 
interesses da sociedade (NOVAIS, 2006, p. 70). 

Neste sentido, Humboldt, já em 1792, definiu duas formas de 
atuação do Estado: uma, positiva, que tem por missão buscar o bem-
estar da sociedade; e outra, negativa, que tem por objetivo apenas 
garantir a segurança. Segundo o autor  (HUMBOLDT, 2009, p. 22), 
como forma de alcançar suas finalidades, o Estado deveria limitar-se ao 
esforço de tentar manter a ordem natural das coisas, como se ele próprio 
não existisse. Independentemente das intenções dos agentes do Estado, a 
intervenção deste na vida privada geraria uma dinâmica incontrolável, 
que por si só impediria o alcance dos seus objetivos iniciais e produziria, 
inexoravelmente, os malefícios típicos do controle estatal, como a 
burocracia (NOVAIS, 2006, p. 71). 

 
1.1.1.1 As liberdades negativas e os direitos naturais 

 
Neste panorama, concebeu-se a ideia de certos direitos naturais 

inerentes ao ser humano, imprescritíveis, inalienáveis e, portanto, 
oponíveis ao Estado, os quais posteriormente se convencionou chamar 
de direitos fundamentais de primeira dimensão (SARLET, 2015, p. 46; 
WOLKMER, 2002, p. 13). De acordo com a ótica contratualista, se o 
Estado toma forma a partir da recepção de direitos transferidos pelos 
indivíduos, seria lógico concluir que este não poderia limitar os direitos 
individuais à liberdade, à vida e à propriedade (LOCKE, 2002).  

À época, utilizava-se o termo “direitos do gênero humano” ou 
“direitos da humanidade” (HUNT, 2009, p. 20). Consta que, com 
Thomas Jefferson (em 1789) e Rousseau (em 1762), começou a circular 
o termo “direitos humanos” como sinônimo de direitos naturais, ainda 
que seu exato significado fosse impreciso à época (HUNT, 2009, p. 21). 
Segundo Hunt (2009, p. 25-27), no momento em que começaram a ser 
invocados, esses direitos foram elevados ao patamar de verdades 
autoevidentes, mas isso apenas teria sido possível com a transformação 
do senso comum da sociedade da época, especialmente em função da 
forma como um indivíduo passava a ver o outro. A ideia de autonomia e 
igualdade, segundo a autora, se tornava mais concreta, e isso favorecia o 
sentimento de empatia, que por sua vez teria permitido a generalização 
de ideias contra a tortura, contra a arbitrariedade, contra a escravidão, 
etc. 

Como lembra Wolkmer (2010, p. 13), o ordenamento jurídico de 
uma sociedade é a materialização das suas reais exigências, diante das 
condições emergentes de vida e das prioridades socialmente 



29 
 

 

determinadas. À época, a sociedade reivindicava direito à liberdade 
individual, consubstanciado nos direitos de expressão, de reunião, de 
religião, de associação, de propriedade, de imprensa, de participação 
política, dentre outros (WOLKMER, 2002, p. 14). As reivindicações 
eram lógicas, eis que realizadas por uma sociedade emergida de um 
processo libertário em face de um Estado dominador, que estava 
envolvida pela hegemonia ideológica de princípios consagrados em 
textos políticos da época, como o individualismo (WOLKMER, 1989, p. 
16). Essa concepção de direitos, representada pela abstenção do Estado 
na esfera particular dos indivíduos, foi concebida como uma liberdade 
negativa ou como direito individual negativo (BOBBIO, 1994, p. 11), 
analisado do ponto de vista do Estado. 

Pode-se notar que a lista trata daqueles direitos sistematicamente 
violados pelo Estado absoluto dominante, contra o qual a ideologia 
iluminista se insurgia. Na América do Norte, mais distante do 
absolutismo estatal, as declarações populares (da Virgínia e a de 
Independência dos Estados Unidos, ambas de 1776) visaram apenas 
declarar tais direitos, enquanto na França, onde a luta contra o Estado 
absoluto transformou-se na Revolução Francesa, a declaração de 1789 
apresentava-se como elemento fundador de um novo Estado, em direta 
reação aos abusos cometidos pelo regime anterior (FERREIRA FILHO, 
2010, p. 23; 40).  

Neste ponto, cumpre frisar que, à época, as leis não costumavam 
declarar direitos, limitando-se ao estabelecimento de deveres. No 
máximo, estabeleciam concessões do monarca, como se pode ver do Bill 
of Rights (BEDIN, 1998, p. 35). Tem-se, assim, que o próprio ato de 
declarar formalmente os direitos dos indivíduos mostrava-se como um 
grande avanço (MARQUES NETO, 2010, p. 111). Como lembra 
Bobbio (2004, p. 56), operou-se uma inversão do ângulo de análise do 
fenômeno jurídico: do ponto de vista do dever para o ponto de vista do 
direito, o que teria representado a grande vitória do individualismo dos 
temos atuais.  

Além desta mudança de ótica, Hunt (2009, p. 113) salienta que as 
declarações do século XVIII representaram a efetivação da ideia de 
“república”, entendida como o Estado limitado pela lei. O significado 
foi muito maior que o da Carta Magna de 1215, do Petition of Right de 
1628 e do Bill of Rights de 1689, que se apresentaram como concessões 
do soberano, ou, segundo BOBBIO (1998, p. 355), como mera 
consolidação dos direitos do cidadão inglês. 

Isso, todavia, não permite negar que mesmo antes dos séculos 
XVII e XVIII já havia certa intuição acerca dos referidos direitos 
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naturais6 (BOBBIO, 2004, p. 18-23), embora ainda não houvesse uma 
sistematização operacional desses direitos de um ponto de vista jurídico, 
mas apenas uma concepção teológica ou filosófica com escassas 
repercussões práticas na política (PECES-BARBA MARTÍNEZ, 1998, 
p. 8). Na verdade, tem-se que, no desenvolvimento desta ideia, o 
liberalismo se apropriou do ideário dos direitos naturais existentes desde 
a Idade Antiga (FERREIRA FILHO, 2010, p. 32). 

 
1.1.1.2 A teoria econômica clássica e a função do Estado liberal 

 
Quanto à economia, último aspecto evidenciado por Bobbio 

(1994, p. 20-25), ganha destaque a obra do escocês Adam Smith (1982), 
que serviu de sustentáculo a este novo paradigma liberal, na medida que 
sistematizou7 os ideais liberais já conhecidos e, pela primeira vez, deu 
enfoque científico à teoria econômica, dando origem à teoria clássica da 
economia (BELL, 1961, p. 152; ROLL, 1977, p. 134).  

A teoria de Smith (1982) baseava o crescimento econômico dos 
países no crescimento da produção e da renda, em uma dinâmica 
estabelecida entre oferta e demanda de forma circular e autônoma, a 

                                                      
6 O direito natural sempre serviu de fundamento aos direitos fundamentais, seja sua 
origem buscada no jusnaturalismo contratualista ou em período pretérito, como no 
pensamento antigo de Aristóteles (FERREIRA FILHO, 2010, p. 27) ou na própria 
ideologia cristã (SILVA, 2005, p. 552). Em dado momento histórico, constatou-se a 
erosão desta ideia em virtude da frustração obtida a partir da tentativa de se encontrar 
direitos verdadeiramente imutáveis e universais, bem como na crença na formalidade do 
juspositivismo, que reconhece como direitos apenas aqueles reconhecidos pelo Estado ou 
baseados em um contrato social (BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO, 1998, p. 354). 
Todavia, o fundamento dos direitos fundamentais no direito natural voltou a se 
estabelecer, e com bastante força, após a Segunda Guerra Mundial, especialmente no 
âmbito internacional (SILVA, 2005, p. 553), muito embora se possa, a partir das ideias de 
Hannah Arendt, construir um raciocínio que estabeleça o juízo reflexivo individual como 
fundamento alternativo desses direitos (LAFER, 1988). 
7 “Presentemente, é percebido pela maioria dos pesquisadores do pensamento econômico, 
que a maioria das formulações teóricas que aparecem em ‘Uma investigação sobre as 
causas da riqueza das nações’ (1776), do célebre filósofo e economista escocês, Adam 
Smith (1723-1790), não são inteiramente originárias do autor. Adam Smith abordou 
questões como a Teoria do Valor-Trabalho, que já aparecera nos escritos de William 
Petty (1623- -1687), ou do liberalismo econômico, das obras de seu grande mestre, David 
Hume (1711-1776), de forma elegante, vigorosa e essencialmente acadêmica, por meio 
de uma combinação dos métodos dedutivos e históricos indutivos. Smith organizou um 
ideário previamente elaborado, averiguou as fontes do crescimento econômico e ofereceu 
notáveis considerações pessoais. Mesmo assim, a sua obra mais conhecida não perdeu em 
qualidade, tornando-se um paradigma teórico no final do século XVIII e a pedra angular 
da Economia Política.” (SCOVILLE e OLIVEIRA, 2015, p. 82)  
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partir da busca individual pelo sucesso pessoal. Mesmo que fosse 
demandado grande lapso temporal, os desequilíbrios sociais seriam 
naturalmente ultrapassados caso a economia fluísse de maneira 
independente, bastando que o Estado se abstivesse de qualquer 
ingerência no campo econômico. Em outras palavras, tinha-se que o 
Estado não deveria agir nem mesmo para buscar o interesse público ou 
social (mesmo que esse interesse se limitasse ao crescimento da 
produção ou da renda), eis que estes objetivos seriam naturalmente 
alcançados à medida em que os indivíduos buscassem com liberdade o 
seu próprio sucesso. 

Na frase “It is not from the benevolence of the butcher the 
brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to 
their own interest”8 (SMITH, 1982, p. 19), Smith estabelece as bases do 
liberalismo econômico, no já referido sentido de que o desenvolvimento 
econômico e social, ou o sucesso/interesse de todos, será alcançado na 
medida em que todos busquem o seu próprio sucesso/interesse, sendo 
papel do Estado impedir que algo atrapalhe essa busca. Tal pensamento 
é base também da teoria ética utilitarista de Bentham, que é por ele 
definida como “(...) the art of directing men’s actions to the production 
of the greatest possible quantity of happiness, on the part of those whose 
interest is in view”9 (BENTHAM, 2000, p. 225). Aplicado à economia, 
este raciocínio utilitarista importa na ideia de que a solução dos 
problemas econômicos será naturalmente alcançada na medida em que 
cada indivíduo busque resolver seus próprios problemas (TAYLOR, 
1965, p. 160).  

Assim, consolidava-se a teoria liberal de que o Estado deveria 
apartar-se da economia, da moral e da sociedade como um todo, 
devendo apenas responder pela proteção dos seus indivíduos contra 
ameaças externas (defesa), ameaças internas advindas dos seus próprios 
cidadãos (justiça) e de atividades que, residualmente, não atraiam o 
interesse da iniciativa privada10. Daí o grande fascínio que Smith gerava 
                                                      
8 “Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos 
nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse”, em tradução 
livre. 
9 “(...) a arte de dirigir as ações do homem para a produção da maior quantidade possível 
de felicidade em benefício daqueles cujos interesses estão em jogo”, em tradução livre. 
10 Conforme observam os historiadores das doutrinas econômicas, os economistas 
políticos liberais nem sempre compartilhavam integralmente do mesmo posicionamento; 
enquanto Nassau Senior rejeitava qualquer forma de proteção social além dos vínculos 
monetários, J. S. Mill propunha pequenas doses de regulamentação política. Ambos 
concordavam, todavia, que o caminho para a igualdade e a prosperidade deveria ser 
pavimentado com o máximo de mercados livres e o mínimo de interferência estatal 
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sobre a burguesia, ansiosa por se libertar do controle estatal (NOVAIS, 
2006, p. 60).  

Nas palavras de Bobbio (2000, p. 212), o Estado liberal não se 
preocuparia com a salvação da alma como faria o Estado confessional, 
com a virtude, como faria o Estado ético, com o bem-estar econômico, 
como faria o Estado social, ou com a felicidade dos seus cidadãos, como 
faria o Estado baseado no eudemonismo. Daí a concepção negativa de 
Estado, definida pela abstenção da entidade estatal, também denominada 
de Estado-vigia, por ter sua função limitada a impedir que, na busca de 
seus próprios objetivos, seus súditos cheguem a conflitos (BOBBIO, 
2000, p. 213). 

Não obstante essa racionalidade do Estado liberal, bem como a 
crença inabalável na capacidade do indivíduo de se estabelecer 
economicamente, o que se viu na verdade foi um crescente 
individualismo, na medida em que o homem assumia a responsabilidade 
pelo seu destino (coisa que antes era atribuída às organizações religiosas 
e ao Estado) em troca da garantia formal de legalidade e isonomia. 

 
1.1.1.3 O Estado liberal e a tributação 

 
Adams (2001) assegura a tese de que a tributação, para o bem ou 

para o mal, teve grande impacto no processo civilizatório mundial. 
Caliendo (2009, p. 18), por sua vez, diz que a história do tributo pode 
ser definida como aquela que leva o indivíduo da servidão à cidadania, 
podendo ser vista como uma luta contra o poder do Estado e também 
pela manutenção de uma esfera privada autônoma e digna. Neste 
sentido, tem-se uma estreita ligação entre o tributo e as transformações 
do Estado no que tange a sua organização política e financeira 
(BALTHAZAR, 2005, p. 18).  

De modo geral, os tributos passaram de cobranças arbitrárias e 
vexatórias para doações voluntárias amparados pelos costumes; 
posteriormente, transformaram-se em contribuições necessárias e 
amparadas por lei, em face da qual há, ao menos formalmente, o 
consentimento da sociedade (BALTHAZAR, 2005, p. 19-20). 

No Império Romano, o tributo era tido como um consenso dos 
cidadãos a respeito da necessidade de fortalecimento do Estado e do 
financiamento das guerras, sendo imposto por Roma aos territórios 
aliados, sob influência ou conquistados (DAL RI JÚNIOR e DAL RI, 
2006, p. 43). 

                                                                                                                           
(ESPING-ANDERSEN, 1990, p. 10). 
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A Idade Média, por sua vez, foi marcada pelo poder 
descentralizado dos senhores feudais, em um novo sistema político 
inaugurado após a queda do Império Romano, que se deu justamente em 
decorrência da alta carga tributária imposta pelo antigo regime (DAL RI 
JÚNIOR e DAL RI, 2006, p. 43). Essa descentralização estatal refletiu 
no sistema tributário da época na medida em que os tributos eram 
cobrados pelos suseranos, quase sempre de maneira vexatória e 
opressiva (PALMEIRA, 2006, p. 63). O poder ilimitado dos senhores 
feudais, e a recorrente necessidade de aumentar suas rendas, resultava 
em uma tributação abusiva que muitas vezes inviabilizava a produção e 
o comércio (PALMEIRA, 2006, p. 69).  

A Idade Moderna surgiu nesse contexto, a partir do 
enfraquecimento dos senhores feudais por conta da opressão por eles 
imposta em face dos arrendatários, que inviabilizava a produção e 
gerava o êxodo dos camponeses (DOBB, 1983, p. 35). Essa situação, 
somada ao desenvolvimento do comércio e de novas cidades, para onde 
migravam os camponeses expropriados (DOBB, 1983, p. 25-59), 
permitiu a criação ou o fortalecimento dos Estados nacionais, nos quais 
ganhava espaço a figura dos governos fortes, concentradores do poder 
político e, consequentemente, do poder de tributar, momento no qual o 
discurso liberal foi inicialmente lapidado (PALMEIRA, 2006, p. 64). 
Torres (1995, p. 26-27) identifica nesse período três situações distintas: 
o Estado patrimonial, mantido pelos bens e rendas dos príncipes; o 
Estado de polícia, marcado pelo absolutismo monárquico, no qual nasce 
a separação entre o dinheiro público e o do soberano e ganha destaque o 
tributo baseado em uma imposição estatal; e o Estado fiscal, de índole 
liberal e com limitação do poder de tributar. 

A Idade Contemporânea, por sua vez, foi gestada nesse terceiro 
momento (Estado fiscal), no qual foram lançadas as bases discursivas 
que possibilitaram o surgimento do Estado liberal, intrinsecamente 
ligado à tributação (TORRES, 2007, p. 36; TORRES, 1995, p. 16). 
Naquele momento, os direitos naturais de vida e de liberdade foram 
invocados no processo de defesa dos interesses dos cidadãos em face 
dos abusos cometidos pelo absolutismo monárquico em relação à 
expropriação tributária (BALTHAZAR, 2005, p. 22). Na França, a 
insurgência voltava-se contra os privilégios tributários da nobreza e do 
clero, que não pagavam tributos porque, conforme justificativa política e 
filosófica da época, já contribuíam com suas vidas na defesa do Estado e 
na salvação das almas (NOGUEIRA, 1997, p. 72). Na América do 
Norte, a descontinuidade das relações coloniais em relação à Inglaterra 
dava-se especialmente pela alta carga tributária imposta pela metrópole 
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(OLIVEIRA, 2015, p. 104), fato que, aliás, ocasionou o denominado 
“Boston Tea Party”11, manifestação com significante significado 
histórico no processo de independência das colônias americanas 
(ADAMS, 2001, p. 310). 

Assim, o destaque dado aos direitos de liberdade e de igualdade 
no Estado liberal refletiu na tributação e, constituindo-se esse novo 
Estado em uma república, fez-se constar expressamente do item 13 da 
declaração francesa a indispensabilidade da tributação (HUNT, 2009, p. 
227) e a responsabilidade de todos pelo financiamento do Estado 
(NOGUEIRA, 1997, p. 72). Tendo a soberania passado às mãos de uma 
entidade abstrata, obedecer a esta entidade não mais significava 
submeter-se a outra vontade humana, mas à vontade do próprio 
indivíduo, o que seria a expressão máxima da liberdade (NOGUEIRA, 
1997, p. 72). Neste momento, rompeu-se o elo tradicional entre 
propriedade e cidadania para se estabelecer o elo entre a cidadania e a 
tributação, no sentido de que não seria mais legítimo tolher a 
participação política daquele que contribui para o financiamento do 
Estado (VIOL, 2005). 

Desse raciocínio decorre a ideia de consentimento da tributação 
prevista no item 14 da declaração francesa dos direitos do homem de 
1789 (HUNT, 2009, p. 227), consubstanciada no próprio princípio da 
legalidade12. Também conhecido como “no taxation without 
representation”13, a ideia é a de que serão justos, e poderão ser cobrados, 
apenas os tributos livremente aceitos pela sociedade (NOGUEIRA, 
1997, p. 72). No mesmo sentido, consta da Declaração de Independência 
americana de 1976 a acusação, contra o governo inglês, de fixar 
impostos sem o consentimento das colônias14 (HUNT, 2009, p. 222), 
                                                      
11 Em 1773, as questões tributárias estremeciam a relação entre as colônias americanas e 
sua metrópole. Por conta das altas cargas tributárias impostas pela Inglaterra, os 
produtores de chá americanos estavam boicotando o a venda do produto para a 
metrópole, que, em retaliação, fez com que o chá produzido na Índia chegasse às colônias 
americanas a preço mais baixo do que o lá praticado, o que poderia levar os produtores 
americanos à falência. Nesse contexto, comerciantes americanos tomaram os navios de 
procedência indiana que chegavam ao porto e jogaram ao mar as caixas de chá 
importadas, comprometendo as relações coloniais do período e dando origem a uma 
guerra que permitiu a independência das colônias americanas (ADAMS, 2001, p. 311). 
12 O princípio já constava na Carta Magna de 1215, mas na época não servia para a 
proteção dos direitos naturais da sociedade, mas como defesa exclusiva da nobreza e do 
alto clero inglês contra os desmandos da coroa (BALTHAZAR, 2005, p. 22).  
13 “Nenhuma tributação pode ser estabelecida senão por meio dos representantes do 
povo”, em tradução livre. 
14 Adams (2001, p. 312) aponta que em 1778, dois anos após o fim da guerra de 
independência dos EUA, a Inglaterra aprovou um ato que restringia seu próprio poder de 



35 
 

 

bem como da Declaração da Virgínia a máxima de que nenhum homem 
deve ser submetido à tributação sem o seu consentimento (TORRES, 
1995, p. 17). 

Como a igualdade era um dos pilares do Estado liberal, 
estabeleceu-se também que a responsabilidade relativa ao pagamento 
dos tributos se daria na exata medida da capacidade econômica de cada 
indivíduo (HUNT, 2009, p. 227), sem privilégios como aqueles antes 
destinados aos nobres e ao clero (NOGUEIRA, 1997, p. 75). A 
revolução francesa estabeleceu, assim, um sistema de impostos diretos 
sobre o patrimônio que ditou os parâmetros do novo sistema. Alheio a 
privilégios e isenções, estes novos tributos incidiam sobre imóveis, 
rendas mobiliárias, patentes e portas e janelas  (NOGUEIRA, 1997, p. 
273). Os impostos indiretos, que eram destacados como um símbolo do 
regime anterior, foram suprimidos já na primeira fase da revolução15 
(NOGUEIRA, 1997, p. 275). Adams (2001, p. 351), neste ponto, explica 
que a ideia inicial era tributar os imóveis (dos quais, em última análise, 
toda a renda decorreria), razão pela qual se passou a focar a incidência 
tributária nos imóveis rurais, nos seus rendimentos (aluguéis e 
arrendamentos), bem como no seu padrão econômico (número de portas 
e janelas).  

Desta forma, Nogueira (1997, p. 105) define a moderna 
tributação como não mais aquela justificada pela força ou pela tradição, 
característica das antigas tributações absolutistas, mas como aquela 
estabelecida pelo povo e por meio da lei. Com base na ideia do 
positivismo, da legalidade e do consentimento, estabeleceu-se uma 
teoria da tributação baseada na norma, sem fundamento em qualquer 
sustentáculo ideológico e sem o comprometimento formal e direto do 
Estado em assegurar o bem comum (NOGUEIRA, 1997, p. 142; 172).  

O autor, todavia, é reticente quanto a esta vitória da sociedade, eis 
que, por mais que houvessem temperamentos e requintes, o sistema de 
dominação permanecia o mesmo, embora ditado por um novo soberano, 
que ainda não era o povo (NOGUEIRA, 1997, p. 117; 238). Neste 
sentido, Torres (1995, p. 282) lembra que houve, à época, um combate a 
certos privilégios tributários, mas não à estrutura econômico-fiscal que 
os tolerava, o que teria permitido o redirecionamento destes para a 
burguesia. Pode-se concluir, assim, no que tange à tributação, que os 
                                                                                                                           
tributar as colônias sem o consentimento delas 
15 Todavia, esses impostos indiretos foram paulatinamente restabelecidos no período 
subsequente, o que atenderia ao interesse burguês de universalizar a tributação (todos 
pagando a mesma quantia pelos produtos adquiridos, com a vantagem adicional de tornar 
a tributação invisível aos olhos da sociedade) (NOGUEIRA, 1997, p. 275). 
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argumentos liberais não sobreviveram à demonstração histórica, pois 
permitiram o ressurgimento de uma tributação abusiva aos moldes 
daquele operado pelo Estado absolutista16 (PALMEIRA, 2006, p. 84). 
 

1.1.2 O paradigma social: o Estado de bem-estar social e o 
keynesianismo 

 
Não se pode negar que o programa político e econômico do 

liberalismo consolidou as instituições democráticas e permitiu o avanço 
da industrialização nos países que lhe serviram de cenário. No entanto, 
apesar da riqueza gerada, especialmente em decorrência da Revolução 
Industrial, a classe trabalhadora se viu em situação de miséria, sem 
proteção corporativa e num Estado em que o poder público se omitia 
(FERREIRA FILHO, 2010, p. 60).  

O trabalho era uma mercadoria sujeita à lei da oferta e da 
procura, fato que, por conta da constante evolução tecnológica, 
ocasionava desemprego, baixos salários e condições degradantes de 
trabalho (COMPARATO, 2001, p. 51). Entrava em pauta a discussão 
sobre a “questão social”, que podia ser definida pela fotografia da classe 
trabalhadora num momento especial do desenvolvimento capitalista nos 
países que primeiro trilharam esse caminho, como a Inglaterra, a França, 
os Estados Unidos e também na Alemanha (FERREIRA FILHO, 2010, 
p. 60). Neste panorama, o alemão Karl Marx (2007) estabeleceu sua 
crítica a respeito do caráter formal dos direitos fundamentais existentes à 
época (hoje compreendidos como de primeira dimensão), eis que para 
seu gozo demandava-se boas condições financeiras, coisa que poucos 
detinham. Para o autor, os direitos individuais não eram do homem, 
como gênero, mas do homem burguês, como espécie.  

                                                      
16 NOGUEIRA (1997, p. 117; 238), por esta razão, permanece acreditando na 
necessidade real de reconstrução dos direitos humanos da tributação, com o surgimento 
de uma nova concepção de contribuinte, não mais como servo, mas agora como efetivo 
senhor do tributo. E nesse estreitamento de laços entre a tributação e os direitos humanos, 
duas teorias ganham espaço. A primeira, relativa à utilização da tributação como 
instrumento para efetivação dos direitos humanos, como o da dignidade. Para TORRES 
(1989, p. 32), o princípio da igualdade assegura a proteção contra a pobreza absoluta, 
resultante da desigualdade social, o que significaria uma total ausência de poder de 
tributar no que se refere ao mínimo econômico necessário para manutenção de uma vida 
digna. A segunda, relativa à fundamentalidade do de dever de pagar tributos. Para 
NABAIS (1998), as constituições que estabelecem direitos e garantias individuais 
apresentam, ao mesmo tempo, a tributação como meio para sua efetivação, razão pela 
qual a responsabilidade pelo pagamento dos tributos é a medida do comprometimento da 
sociedade com a garantia desses direitos. 
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Ademais, a elevação do patamar produtivo permitido pela 
Revolução Industrial, e a necessidade de escoamento destes produtos, 
fez com que os países enveredassem por um novo tipo de colonialismo, 
denominado imperialismo, que combinava a exploração das colônias (e 
a formação de zonas de influência17) com um nacionalismo exarcebado, 
tendo ocasionado tensões e alianças que resultaram nas duas grandes 
guerras mundiais (CORRÊA, 2018, p. 83-84). 

Wolkmer (1989, p. 15) ajuda a observar esse momento histórico 
das nações ocidentais modernas, que resultou na passagem de um 
constitucionalismo político, entendido como a visão liberal de 
constituição relativa à limitação dos poderes do Estado, para um 
constitucionalismo social. Para o autor (1989, p. 17), a crença na 
infalibilidade da “mão invisível” do Estado liberal restou abalada neste 
momento18, seja em virtude da situação de miserabilidade dos 
trabalhadores que deixaram o campo para servir de mão-de obra à 
indústria urbana, da situação deficitária dos países que lutaram na 
Primeira Guerra Mundial, ou ainda da crise da economia americana de 
1929 (TAYLOR, 1965).  

Questionava-se, assim, qual seria a razão de ser da liberdade, do 
desenvolvimento industrial e, especialmente, do Estado, se nenhum 
deles teria tido o poder de reduzir a desigualdade social e tornar efetivos 
os direitos fundamentais. De que valeria, afinal, uma economia 
saudável, do ponto de vista da pujança e estabilidade, se ela não pudesse 
assegurar um mínimo de condições de vida e de dignidade social para 
todas as pessoas? (NOGUEIRA, 1997, p. 396). Como explica Wolkmer 
(1989), à crise decorrente dessas indagações eram acrescentados o 
crescente associativismo dos trabalhadores, a contribuição da Igreja 
Católica na afirmação da doutrina da justiça social e o impacto 
ideológico da Revolução Russa de 1917. Além disso, vale lembrar que a 
grande quantidade de pessoas economicamente vulneráveis na época 
ameaçava a estabilidade das instituições liberais e, portanto, a crença no 
sistema de produção capitalista (FERREIRA FILHO, 2010, p. 61). 

Esse panorama permitiu que se passasse a pensar em uma forma 
de Estado mais presente, mais atuante, que pudesse obstar as mazelas da 
realidade, em um contexto de abertura política que fez com que 
ganhassem relevância certos direitos sociais e econômicos 
posteriormente classificados como direitos sociais ou direitos 

                                                      
17 Curiosamente, por meio de monopólio, contrário aos fundamentos do liberalismo 
(CORRÊA, 2018, p. 83). 
18 Especificamente entre a segunda metade do século XIX e o começo do século XX. 
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fundamentais de segunda dimensão (COMPARATO, 2001). Assim, no 
uso das liberdades já conquistadas, como a liberdade de opinião e de 
associação, que ocasionam efetiva participação política, os setores da 
sociedade economicamente desprivilegiados passaram a reivindicar uma 
participação efetiva no Estado de bem-estar social já garantido à parte 
da sociedade (LAFER, 1988).  

Não se tratava mais da reivindicação de direitos “contra o 
Estado” (direito à liberdade, à propriedade e à vida), ou mesmo de 
direito de “participar no Estado” (direito à participação política), mas de 
direito de ser beneficiado pelo Estado” (BEDIN, 1998, p. 62). Tais 
direitos têm por base mais do que as liberdades negativas 
consubstanciadas nos direitos fundamentais de primeira dimensão, 
significando o reconhecimento da importância do direito à igualdade, 
em seu sentido material, como um direito fundamental do ser humano 
(BOBBIO, 2004, p. 65-66; WOLKMER, 2002, p. 14). 

Assim nasceram os direitos subjetivos a prestações estatais de 
natureza social e conteúdo econômico, como educação, saúde e 
previdência, os quais, por pressuporem uma atuação estatal pró-ativa, e 
não uma abstenção do Estado (como os direitos fundamentais de 
primeira dimensão), restaram também conhecidos como direitos 
fundamentais positivos (BOBBIO, 2004). Da mesma forma, passou-se a 
reconhecer os direitos individuais e coletivos19 do trabalho, como direito 
à liberdade de trabalhar, ao associativismo, à greve, a salário e jornada 
de trabalho dignos, etc. (BEDIN, 1998, p. 61-72).  

De início, tais direitos não foram considerados como decorrentes 
diretos dos direitos humanos e, mesmo quando objetos de previsão 
constitucional, nem sempre a eles era atribuída a qualidade de direito 
fundamental. Conforme salienta Torres (1989, p. 34), apesar da 
constitucionalização desses direitos na Alemanha em 1919 (Constituição 
de Weimar), já sob a denominação de direitos fundamentais sociais, os 
autores germânicos ainda não os comparavam aos direitos negativos de 
liberdade e propriedade. Apenas a partir da segunda metade do século 
XX é que se passou a reconhecer a ligação dos direitos sociais com os 
direitos humanos. 

 
 

                                                      
19 SARLET (2015, p. 48) salienta que o espectro dos direitos fundamentais de segunda 
dimensão abrange também as chamadas “liberdades sociais”, como o direito à 
sindicalização, o direito de greve as normas protetivas do trabalhador. 
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1.1.2.1 Os direitos sociais e suas teorias econômicas 
 

Duas teorias econômicas deram sustentáculo a essa nova 
concepção de Estado: a teoria comunista, do alemão Karl Marx, e a 
teoria macroeconômica, do inglês John Maynard Keynes. 

A primeira, datada do século XIX, de viés tão social quanto 
econômico (ROLL, 1977, p. 241), alertava para o colapso do 
capitalismo anárquico, assim entendido o modelo de capitalismo que 
não sofre qualquer limitação por parte do Estado. Marx (2006) 
estabeleceu essa teoria com base nos princípios da “acumulação 
infinita”20 e da “miserização das massas”21 (SCHUMPETER, 1970), os 
quais, em conjunto, denunciariam a inviabilidade do capitalismo quando 
não houvesse mais margem de exploração do trabalhador, o que daria 
azo a uma inevitável e violenta reação da classe trabalhadora 
(TAYLOR, 1965). 

A segunda, datada do século XX, representou um rompimento 
com a teoria econômica clássica ao enfatizar o papel do Estado de 
promoção do desenvolvimento econômico privado a partir de 
investimentos públicos. Keynes rejeitou a capacidade da “mão invisível” 
de resolver sozinha o problema do crescimento da renda, estabelecendo 
a necessidade de atuação do Estado no curto prazo, por meio de políticas 
anticíclicas contra crises econômicas (KEYNES, 2007). Segundo o 
autor, em casos de ausência ou insuficiência de demanda, casos em que 
os investimentos privados naturalmente decaem, deve-se aumentar os 
investimentos públicos para estimular a retomada da economia, mesmo 
a custo de um eventual déficit orçamentário (KEYNES, 2007). A ideia 
apresentada por Keynes foi inegavelmente inovadora, mas não se pode 
deixar de registrar que, já em Smith, havia a possibilidade de o Estado 
intervir na economia em relação às atividades de interesse público que 
não possuíssem viés lucrativo, embora, a rigor, essas atividades não 
fizessem propriamente parte do mundo econômico (SCHUMPETER, 
1970). A diferença, em Keynes, é que o Estado não teria apenas esta 
função residual, mas serviria como verdadeira força propulsora da 
economia (TAYLOR, 1965).   

Assim, ambas as teorias apresentavam uma visão do Estado com 
a responsabilidade primordial de estabelecer uma justiça social 

                                                      
20 Definido pela tendência inexorável do capital de se acumular nas mãos de uma parcela 
cada vez mais restrita da sociedade (ROLL, 1977). 
21 Definido pela tendência decrescente das margens de lucro em função da concorrência, 
que teria reflexo na remuneração do trabalhador (SCHUMPETER, 1970). 
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alegadamente abalada pela existência da propriedade privada e pelo 
domínio político exercido pelo capital, alicerçado no chamado mito da 
neutralidade do Estado liberal-democrático. Tal ideário econômico, por 
certo, deu eco às teorias que desejavam atribuir aos direitos sociais a 
qualidade de fundamental. 

É de se frisar, contudo, que na teoria de Keynes não havia 
qualquer tendência socialista, ou mesmo indicação de que o Estado 
deveria explorar atividades econômicas classicamente atribuídas à 
iniciativa privada. A teoria limitava-se a atribuir ao ente governamental 
a responsabilidade de estimular com recursos próprios os investimentos 
que a iniciativa privada deixa de fazer em tempos de crise. Todavia, 
conforme anotado por Taylor, a prática de aumentar o orçamento 
público e de fazer com que o Estado participe cada vez mais da renda e 
da riqueza nacional poderia levar gradualmente o socialismo. Neste 
sentido, destaca-se da obra de Taylor: 

 
Os governos conservadores podem desenvolver e 
usar as idéias de Keynes sobre normas gerais 
dentro de linhas perfeitamente conservadoras e 
com resultados conservadores, mas os governos 
ou partidos no poder com idéias e propósitos 
socialistas ou de ‘estado beneficente’ podem 
desenvolver e usar as mesmas idéias sobre normas 
gerais ou métodos em suas próprias direções. E o 
governo trabalhista ou socialista inglês, do 
período de 1945 a 1950, assim fez. (TAYLOR, 
1965). 

 
No campo acadêmico, os movimentos sociais de tendência 

socialista, apropriaram-se desta política econômica, por meio do 
discurso de um “círculo virtuoso” dirigido à implementação de políticas 
sociais, de forma que estas passaram a não mais serem justificadas 
apenas por imperativos de necessidades humanas, mas também por uma 
robusta política econômica que vinha ao encontro do ideal da social 
democracia do pós-guerra (DRAIBE e HENRIQUE, 1988, p. 53). Neste 
sentido, Pierson (2007, p. 29) assevera que “é a economia keynesiana 
que fornece a racionalidade para o abandono pela democracia social da 
aspiração socialista de socialização da economia”22. Trata-se, desta 

                                                      
22 “It is Keynesian economics that provided the rationale for social democracy’s 
abandonment of the traditional socialist aspiration for socialization of the economy.” 
(PIERSON, 2007, p. 29). 
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forma, de uma estratégia social democrata moderada de transformação 
gradual do capitalismo, sem os custos da expropriação patrimonial. 

 
1.1.2.2  A teoria keynesiana para construção do Estado de bem-estar 

social  
 

Dentre as duas opções intervencionistas, a segunda é que se 
consolidou na maior parte dos países, seja porque a teoria marxista 
pressupunha uma revolução, seja porque a fé nos princípios clássicos do 
liberalismo começou, de certa forma, a ser resgatada com o 
desenvolvimento da industrialização. No final do século XIX, verificou-
se que os cenários mais sombrios traçados pelos pensadores econômicos 
da época não se tornaram verdadeiros (BELL, 1961, p. 341). A 
miserização das massas não foi tão catastrófica quanto anunciada por 
MARX, sendo que este não pôde presenciar o aumento real dos salários 
verificados já no fim daquele século (PIKETTY, 2014)23. Soma-se a tal 
panorama o desenvolvimento econômico e tecnológico propiciado pelo 
modo de produção capitalista, assim como o posterior o fracasso da 
experiência socialista real, e tem-se um retorno acadêmico aos 
princípios do liberalismo clássico (TAYLOR, 1965). 

Diante disso, operou-se a mudança de paradigma de um Estado 
liberal, de função apenas garantidora da ordem, para um Estado social, 
ou de bem-estar social, com o escopo de guiar o desenvolvimento social 
e econômico da sociedade (dirigismo estatal), a partir da consolidação 
da ideia de necessidade do intervencionismo dos governos para o 
alcance desses fins. Passou a ser aceitável a ideia de intervenção do 
Estado para obstar as falhas dos mercados e para promover o bem-estar 
da sociedade (ELALI, 2010, p. 133). Esse consenso tomou conta não só 
dos Estados Unidos, mas de toda a Europa ocidental (CORRÊA, 2018, 
p. 87), sendo exemplos disso a formulação da política do New Deal24 

                                                      
23 “Olhando em retrospectiva, é fácil rir desses profetas da desgraça. Contudo, é 
importante perceber que as transformações econômicas e sociais em curso no final do 
século XVIII e no início do século XIX eram bastante impressionantes, para não dizer 
traumáticas. Na verdade, a maioria dos observadores da época — e não apenas Malthus e 
Young — tinha uma visão um tanto sombria, apocalíptica até, da evolução da distribuição 
da riqueza e da estrutura social no longo prazo. Esse era especialmente o caso de David 
Ricardo e de Karl Marx, sem dúvida os dois economistas mais influentes do século XIX. 
Ambos defendiam a visão de que apenas um pequeno grupo social — os proprietários de 
terra para Ricardo, os capitalistas industriais para Marx — se apropriaria de uma parte 
crescente da produção e da renda” (PIKETTY, 2014, p. 13). 
24 Em contraponto a este dado, tem-se a observação de Bell (1961, p. 532): “Conquanto 
seja verdade que Keynes aprovou algumas das orientações do New Deal, não deu sua 
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(SCHUMPETER, 1970) e a criação do Estado social sueco por meio do 
chamado “Compromisso Histórico Frente à Depressão” (PIERSON, 
2007), ambos em 1933. 

Quanto ao New Deal, trata-se de um programa político 
implementado pelo governo americano de Franklin Roosevelt durante 
da depressão econômica americana da década de 1930, por meio do qual 
se fez um investimento maciço em obras públicas e implementou-se 
reformas trabalhistas, previdenciárias e econômicas, na tentativa de 
controlar as taxas de emprego, a renda mínima dos trabalhadores, os 
preços, a produção e, consequentemente, a inflação (PIERSON, 2007, p. 
121-124). 

Em relação ao pacto sueco, consubstanciou-se em uma coalização 
firmada entre o partido social democrata recém-eleito e o partido agrário 
de oposição. Diante da crise verificada no país à época, o acordo 
possibilitou a resolução imediata dos problemas mais urgentes e, a longo 
prazo, a ampliação dos direitos sociais juntamente com medidas 
econômicas estimuladoras do crescimento (PIERSON, 2007, p. 124-
129). Em outras palavras: permitiu-se a desregulamentação do capital e 
a concessão de subsídios agrícolas e empresariais juntamente com a 
utilização de políticas keynesianas promovedoras de pleno emprego e de 
tributação progressiva dos grandes patrimônios. 

Essa opção pela política da intervenção estatal na economia ao 
invés do Estado socialista, como dito, sobressaiu-se, e por certo isso 
aconteceu em função de esta teoria partilhar alguns dos princípios da 
economia clássica, como a proteção da propriedade, sem deixar de 
admitir a responsabilidade do Estado para com o bem-estar da 
sociedade. Na mesma medida, deve-se reconhecer que tal postura 
interventiva pode ter ajudado na correção de rota do desenvolvimento do 
capitalismo mitigando desigualdades sociais que, para alguns, é inerente 
a esse sistema de produção (SILVA, 2005). 

                                                                                                                           
aprovação a todas. Havia muitas inconsistências tanto nos controles monetários como nas 
medidas tributárias. A instabilidade do dólar jamais o agradou, e a criação da escassez 
artificial com o propósito de conseguir preços e salários mais elevados não se 
harmonizava com sua política. As diretivas monetárias não eram usadas com eficiência, 
nem tampouco foi a procura agregada aumentada como consequência dos empréstimos e 
gastos, considerados de vulto insuficiente. As medidas inflacionárias (destinadas a elevar 
os níveis dos preços, geralmente em comparação com os níveis de 1926), eram 
frequentemente neutralizadas pelas medidas deflacionarias; a queixa popular quanto ao 
crescente orçamento, que era quase perenemente desequilibrado a despeito das 
advertências, tendeu a afetar tanto a economia inteira como as propensões do indivíduo 
para economizar e investir.”. 
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Essa mistura de fundamentos é salientada por Pierson (2007) 
como um paradoxo, na medida em que demonstra que o Estado social é 
visto como uma vitória e uma derrota tanto para os defensores do 
liberalismo, como também para os defensores do socialismo. Parte da 
esquerda vê o Welfare State como uma vitória por ter imposto uma 
derrota à lógica de mercado do capital, enquanto parte da direita acredita 
se tratar de uma conquista, pois tal atenuação da lógica capitalista 
permitiria a perpetuação deste modelo de produção25. Por outro lado, a 
extrema esquerda entende que os avanços sociais diminuíram a 
intensidade da luta pelo efetivo socialismo, enquanto a extrema direita 
acha que o Estado de bem-estar corrói os fundamentos do Estado liberal. 
Os extremos, portanto, opõem-se ao Estado social, apontando sua total 
incompatibilidade com a economia de mercado, sendo que a justiça 
apenas poderia ser alcançada por meio de sua total extinção (para a 
extrema direita) ou sua transformação em um estado socialista (para a 
extrema esquerda). 

Vale lembrar, ainda, a posição da chamada “Nova Esquerda” 
(neo-marxista), que, no atual contexto liberal de representatividade 
política formal, os direitos sociais são estabelecidos apenas nos termos 
em que autorizados pelos detentores, não sendo definidos pelas 
necessidades reais da sociedade (PIERSON, 2007, p. 53). Para Bedin 
(1998), essa é a crítica que traz mais efeitos nefastos sobre a luta pelo 
reconhecimento e pelo respeito dos direitos sociais pois, ao descartá-los 
como meras formalidades ou direitos exclusivamente burgueses, impede 
que se dê um primeiro passo, por meio desses instrumentos, para 
efetivação da justiça social. 

 
1.1.2.3 O Estado social, o custo dos direitos e a tributação 

 
Os custos do Estado cresciam já no Estado liberal. Mesmo que os 

direitos assegurados neste modelo fossem consubstanciados em uma 
abstenção do Estado, que tinha ingerência limitada no patrimônio e na 
liberdade dos indivíduos, sua garantia sempre teve alto custo, seja por 
conta da fiscalização, seja por conta da manutenção das suas instituições 
garantidoras, como polícia e o Judiciário (HOLMES e SUBSTEIN, 
1999). Neste mesmo sentido, Nabais (2002, p. 12) salienta que os 

                                                      
25 “As consequências perversas de miséria e exclusão, decorrentes da política do ‘laisser 
faire, laisser passer’, e a influência do pensamento socialista, sobretudo o marxismo, 
forçaram, principalmente após a I Guerra Mundial, o capitalismo liberal a reciclar-se, a 
‘perder alguns anéis para poder conservar os dedos’” (MARQUES NETO, 2010, p. 115). 
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direitos fundamentais de primeira geração não são dádivas divinas, nem 
são auto-realizáveis, sendo que sua implementação depende de custos 
atribuídos ao Estado, embora esses sejam de visibilidade diminuta26.   

No Estado Social, como não poderia deixar de ser, os custos 
estatais cresceram de maneira acelerada. Como dito antes, este tipo de 
Estado propõe-se a alguma ingerência, seja na área social, seja na área 
econômica. Na área social, a intervenção se dá de maneira direta, pelas 
prestações estatais, o que naturalmente demanda em aumento da carga 
tributária; na área econômica, dá-se pelo poder regulatório e pelos 
incentivos ao setor produtivo, que tem o mesmo efeito sobre as finanças 
públicas.  

Apresentando-se o Estado como devedor de direitos sociais – 
estes consubstanciados em prestações positivas de elevado custo 
econômico –, por certo sua carga tributária precisa ser elevada, vez que 
não mais se concebe a eficiência de um Estado patrimonial, produtor de 
riquezas por meio da exploração da atividade econômica (NABAIS, 
1998). Nos primeiros anos do século XX (antes da Primeira Guerra 
Mundial), a arrecadação dos países desenvolvidos era pequena, cerca de 
10% do PIB, o que servia apenas para financiar as funções estatais 
soberanas (polícia, justiça, exército, diplomacia) (PIKETTY, 2014, 
p.592). Nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, viu-se um 
crescimento das despesas sociais, o que fez com que a tributação 
alcançasse patamares muito superiores no final do século XX: “pouco 
mais de 30% da renda nacional nos Estados Unidos, em torno de 40% 
no Reino Unido, e entre 45% e 55% na Europa continental (45% na 
Alemanha, 50% na França e quase 55% na Suécia) (PIKETTY, 2014, 
p.593). 

Nesse contexto, o Estado social passou a procurar distinguir o 
patrimônio das pessoas para o tributar por meio de alíquotas 
diferenciadas, criando-se a hoje denominada progressividade tributária 
(TORRES, 2005, p. 591). Na Inglaterra e nos EUA, após a Segunda 
Guerra Mundial, as alíquotas máximas de imposto sobre a renda foram 
estabelecidas em patamares que superavam 90%27 (GOBETTI e 
ORAIR, 2016, p. 8; LEONETTI, 2003, p. 108).  

                                                      
26 Sabendo que não só os direitos fundamentais de segunda geração precisam de verbas 
públicas para sua implementação, mas também os direitos fundamentais de primeira 
geração, SCAFF (2012, p. 571) ressalta que a diferença de que estes últimos são 
fornecidos indistintamente a toda a sociedade, enquanto aqueles podem ser direcionados 
a grupos mais fragilizados, o que faz evidenciar os custos dos direitos sociais. 
27 Especificamente quanto aos EUA, LEONETTI (2003, p. 108) afirma que, ao término 
da Segunda Guerra Mundial, as alíquotas do imposto sobre a renda alcançaram seu ápice, 
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Vê-se, assim, que o tributo passou a se apresentar como o 
instrumento por excelência destinado a garantir o atendimento das mais 
prementes necessidades humanas (NOGUEIRA, 1997, p. 396), dando 
origem à concepção de Estado fiscal28 apresentada por NABAIS (1998). 

Apresentando-se o Estado como indutor de atividades 
econômicas, passou o liberalismo a ceder espaço para o 
intervencionismo estatal, que pode se dar por meio da regulamentação, 
de subvenção direta ou da própria tributação (ELALI, 2010, p. 105; 109; 
123).  

No caso da subvenção direta, consubstanciada em auxílio 
financeiro direto ou empréstimos por parte do Estado, tem-se que até 
mesmo países mais desenvolvidos, como os da Europa e os EUA, 
utilizam-se sobremaneira desse recurso, permitindo a competição 
internacional de suas empresas em setores originalmente defasados 
(ELALI, 2010, p. 124-125). Atualmente, “na União Europeia, nada 
menos do que 35% das atividades industriais têm alguma forma de 
auxílio por parte dos Estados, ressaltando-se as atuações da Itália e da 
Irlanda, cujas práticas incentivadoras às suas indústrias ultrapassam 51% 
do total de benefícios deferidos” (ELALI, 2010, p. 124). 

No caso da tributação, os tributos ganham relevância como 
medida política dirigida à restrição de atividades julgadas indesejáveis e 
estabelecida como um instrumento para intervir e modificar a realidade 
social (CORREIA NETO, 2016). Neste sentido, NABAIS (1998) lembra 
que o ideal da solidariedade social, diretamente conectado ao objetivo 
de redistribuição da renda do Estado social, pode ser buscado por meio 
da tributação, tanto na sua face de fiscal quanto na sua face extrafiscal: 
na primeira, por meio da efetivação da capacidade contributiva; na 
segunda, por meio da utilização de desonerações tributárias como 
instrumentos de indução de comportamento ou de privatização de 
políticas sociais.  

Leonetti (2006, p. 275; 2003, p. 110), neste ponto, lembra que já 
na década de 1960 os Estados Unidos fizeram com que os impostos 
sobre a renda passassem a ser utilizados também como instrumento de 
política econômica. Nos países em desenvolvimento, todavia, a 

                                                                                                                           
tendo o patamar mais elevado sido estabelecido em 94% para a parte da renda tributável 
superior a duzentos mil dólares 
28 Tecnicamente, NABAIS (2002, p. 20) diferencia Estado fiscal (aquele que se financia 
primordialmente por impostos) do Estado tributário (aquele que se financia 
primordialmente em tributos bilaterais). Todavia, contrapõe ambos ao que chama de 
Estado patrimonial (aquele que busca financiar-se a partir de instrumentos outros que não 
os tributos, como recursos naturais, exploração de atividade econômica, etc.). 
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desoneração tributária é mais presente na condução das políticas 
públicas do que a subvenção direta propriamente dita, eis que mais 
difícil é o desembolso direto de capital para intervenção direta na 
economia (ELALI, 2010). No Brasil, especificamente, cabe ressaltar o 
papel constitucional do Estado de servir como incentivador da iniciativa 
privada, sendo que um dos instrumentos previstos no ordenamento 
jurídico brasileiro para isso é a desoneração tributária, que conta 
inclusive com regramento constitucional29. 

Esse instrumento tem protagonismo nesse estudo e será tratado 
com ênfase no segundo capítulo, cabendo desde já ressaltar a 
problemática de sua regressividade, no sentido de que favorecem aos 
mais ricos na medida em que se consubstanciam em benefícios 
conferidos a quem, por demonstrar riqueza, deveria pagar tributo 
(TITMUSS, 1968, p. 193-194). Neste sentido, Reisman (2001, p. 141) 
salienta que as desonerações tributárias, na grande parte das vezes, são 
relacionadas com os tributos sobre a renda, e não com aqueles incidentes 
sobre o patrimônio, como se esse instrumento existisse justamente para 
mitigar a ideia de tributação progressiva ou de capacidade contributiva. 
Ademais, tem-se a expressa referência de Torres (1995, p. 310) aos 
desvios no uso deste instrumento de política fiscal, destacando a 
perversidade dos incentivos concedidos no Brasil, consubstanciados em 
privilégios odiosos em clara contradição com os interesses sociais 
constitucionalmente estabelecidos, bem como sua má administração, 
que favoreceram a corrupção e o desvio de dinheiro público. 

 
1.2  O esvaziamento do Estado de bem-estar social: o problema da 

eficácia dos direitos fundamentais de segunda dimensão e o 
neoliberalismo 

 
Neste segundo tópico, passa-se à análise do processo de 

implementação dos direitos fundamentais de segunda dimensão, 
consubstanciados, de um lado, em uma ação positiva e economicamente 
dispendiosa por parte do Estado, e, de outro, em um direito subjetivo 
dos cidadãos, decorrente da sua condição humana. 

 
 

                                                      
29 CF/88: “Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um 
mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das 
desigualdades regionais. (...). § 2º - Os incentivos regionais compreenderão, além de 
outros, na forma da lei: (...). III - isenções, reduções ou diferimento temporário de 
tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas; (...).” (BRASIL, 1988). 



47 
 

 

1.2.1 Definição e desenvolvimento do Welfare State 
 

Por mais que o conceito de Estado social – ou Estado de bem-
estar social, ou Welfare State – possa ser considerado um lugar comum 
na literatura social e política, seu conceito não é bem delimitado e sua 
definição quase sempre tautológica (KERSTENETZKY, 2012, p. 21). 
Essa imprecisão, todavia, não é necessariamente um problema, e ajuda a 
reconhecer a variedade histórica das configurações dos Estados de bem-
estar social já existentes, permitindo expandir o conteúdo dessa 
concepção estatal para além de uma mera orientação social-democrata 
(KERSTENETZKY, 2012, p. 91). 

Em princípio, costuma-se classificar o Estado de bem-estar social 
como aquele em que há uma maior intervenção do Estado na busca por 
condições de vida dignas para os indivíduos, o que é representando 
especialmente pelo conjunto de direitos fundamentais de segunda 
dimensão constitucionalmente instituídos (tratados no tópico 2.1.2) ou 
pelo comprometimento de considerável parcela do orçamento público na 
área social (PIERSON, 2007, p. 109). 

Uma outra maneira de se identificar um Welfare State, para além 
da mensuração do gasto social ou da amplitude das prestações estatais 
nesta área, consiste na verificação de uma efetiva rede protetiva estatal 
que permita ao indivíduo viver sem depender do mercado, ou seja, 
instituindo-se uma desmercantilização do trabalho, de forma a torná-lo 
um verdadeiro direito (de trabalhar) e não uma condição para a 
sobrevivência (ESPING-ANDERSEN, 1991). Neste sentido, de acordo 
com a pioneira esquematização de Esping-Andersen (1990), ter-se-ia 
três tipos de Welfare State-30: o liberal, o intermediário e o social.  

O primeiro seria o regime do Welfare State liberal, caracterizado 
por um baixo grau de desmercantilização do trabalho, onde não se reduz 
a dependência dos indivíduos e no qual o bem-estar social é prestado 
pelo mercado, por meio de previdência privada e de planos particulares 
de saúde, sendo este o caso do Estados Unidos, da Austrália, do Reino 
Unido (atualmente) e da Austrália (ESPING-ANDERSEN, 1990, p. 26). 

                                                      
30 Os críticos dessa classificação buscam identificar novas formas de Welfare state, sem 
perceber que os modelos propostos pelo autor são paradigmáticos, sendo que este não 
nega a existência de outras formas de Estados sociais minimizados ou maximizados. Uma 
crítica recorrente, vale lembrar, é que a classificação descuidaria de uma análise cautelosa 
sobre a qualidade dos serviços que permitem a independência dos grupos excluídos do 
mercado, como as mulheres (PIERSON, 2007, p. 173-176). O próprio autor, em obra 
mais recente (ESPING-ANDERSEN, 1999), leva em consideração a necessidade de o 
novo modelo de Estado social se adaptar a estas demandas da sociedade. 
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Nesta categoria, o objetivo da intervenção estatal é apenas o de 
estimular o consumo privado dos serviços públicos (por meio de 
compensações ou desonerações tributárias, por exemplo) ou de 
resguardar a situação social da parcelada sociedade excluída do mercado 
de trabalho, prestando serviços públicos limitados (ESPING-
ANDERSEN, 1990, p. 27). Neste ponto, Howard (1997) salienta que 
metade das políticas sociais dos EUA são prestadas pela iniciativa 
privada e compensadas por meio de desonerações tributárias, o que faz 
com que o Welfare State americano se torne, de certa forma, invisível.  

O segundo seria o regime intermediário, também conhecido como 
modelo de seguridade social, no qual o sistema de transferências 
comporta uma política de aposentadorias e pensões de contribuição 
obrigatória para os trabalhadores regulares e seus empregadores 
(ESPING-ANDERSEN, 1990, p. 27). Esse é o regime vigente em países 
como a França, Áustria, Bélgica e Alemanha, nos quais o legado 
histórico do corporativismo estatal foi ampliado para abarcar as novas 
classes sociais pós-industriais (empresários e empregados) e onde a 
concessão de direitos sociais não chegou a gerar um embate político 
relevante ou uma resistência das classes mais ricas. Nesta categoria, os 
benefícios sociais universais existem, mas não permitem uma verdadeira 
redistribuição da renda ameaçadora do sistema hierárquico social 
existente, eis que não reduz efetivamente a dependência, em especial a 
dependência das famílias em face do trabalho masculino. 

O terceiro regime seria aquele verdadeiramente social (ou social-
democrata), caracterizado por um alto grau de desmercantilização do 
trabalho, no qual os direitos sociais são de fato universais, com 
ampliação dos riscos e dos indivíduos sujeitos à cobertura, como no 
caso de países escandinavos como a Dinamarca, Finlândia, Noruega e 
Suécia (ESPING-ANDERSEN, 1990, p. 28). Neste regime, busca-se a 
igualdade com os melhores padrões de qualidade (independentemente da 
capacidade familiar de sustento do indivíduo), e não uma igualdade no 
suprimento das necessidades mínimas, o que significa dizer que os 
benefícios são elevados a níveis compatíveis até mesmo com o gasto da 
classe média.  

Segundo o levantamento histórico sobre origem e 
desenvolvimento do Estado de bem-estar social realizado por Pierson 
(2007, p. 105-142), o Estado social, cuja origem é comumente ligada ao 
pós-guerra (tanto em 1919 como em 1945), tem sua gênese em período 
anterior, podendo-se constatar, mesmo no liberalismo vitoriano, certo 
dirigismo estatal destinado a proporcionar uma dignidade social, embora 
muito diferente do que se pode ver hoje. A Alemanha do século XIX é 
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um bom exemplo disso, tendo este país instituído o primeiro programa 
de compensações por acidente de trabalho (1871) e o primeiro programa 
de seguro saúde aos trabalhadores (1883), seguido da instituição de 
aposentadorias para os trabalhadores idosos e permanentemente 
deficientes (1889). Após vários países implementaram programas 
similares, como a França, a Itália e a Dinamarca, ainda no século XIX, 
sendo que até a Primeira Guerra Mundial quase todos os países da 
Europa Central já contavam com um protótipo desse novo sistema 
estatal.  

Sarlet (2015, p. 47) salienta os direitos sociais já haviam sido 
expostos de maneira embrionária e isolada nas constituições francesas 
de 1793 e 1848, na constituição brasileira de 1824 e na constituição 
alemã de 1849. Todavia, teria sido a mexicana a primeira ordem 
constitucional a elevar à condição de fundamentais os direitos sociais, o 
que foi feito por meio da carta de 1917, que tem uma grande 
importância histórica no processo de desmercadorização do trabalho, 
muito embora não fosse muito prolixa no que se refere a direitos sociais 
outros além dos trabalhistas e previdenciários (COMPARATO, 2001, p. 
184). Segundo Wolkmer (1989, p. 19), a constituição mexicana foi o 
primeiro pacto político moderno a fixar uma declaração ideológica de 
direitos sociais como consequência de um processo revolucionário. 

Em seguida, teve-se a constituição alemã de 1919 (Constituição 
de Weimar), promulgada imediatamente após o colapso da economia 
germânica em decorrência da Primeira Guerra Mundial. Naquele 
momento de reconstrução, a nova ordem constitucional apresentou-se 
como resultado dos embates ideológicos de diversas forças políticas, 
como a dos que buscavam a continuidade do governo anterior, a dos 
adeptos de uma democracia parlamentar, a do operariado de aspiração 
socialista e a dos cristãos (WOLKMER, 1989, p. 20). Esse fato, segundo 
Comparato (2001, p. 200), teriam culminado na adoção de 
ambiguidades e imprecisões terminológicas comprometedoras da 
efetividade dos direitos sociais, mas que teriam servido para plantar o 
ideal da responsabilidade estatal por prestações positivas no sentido de 
garantir o bem-estar da sociedade. 

Durante o século XX, outras experiências desta natureza foram 
registradas, como o New Deal americano de 1933 e a Aliança Red-
Green sueca de 1932 (KERSTENETZKY, 2012, p. 6). Após 30 anos do 
fim da Segunda Guerra Mundial, praticamente todos os países da 
Europa e as suas antigas colônias já haviam incorporado o Estado de 
bem-estar social (PIERSON, 2007, p. 100). 
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No Brasil, Wolkmer (1989, p. 23; 34-35) aponta a década de 
1930 como o período da guinada do Estado brasileiro para o modelo de 
dirigismo estatal, momento em que se teve a promulgação da 
Constituição de 1934, a qual teria refletido o equilíbrio de um 
compromisso entre a resistência liberal-oligárquica e o dirigismo estatal. 
Neste sentido, o autor  salienta a semelhança entre os processos de 
estabelecimento dos Estados sociais brasileiro e alemão, eis que ambos 
não teriam sido resultados de uma conquista histórica de uma sociedade 
burguesa solidificada, mas de uma manobra política para reestruturação 
de um novo Estado (no Brasil, após o fim da Primeira República; e na 
Alemanha após o fim do 2º Reich).  

A assunção de compromissos antagônicos na constituição de 
1934, porém, teria ocasionado a inaplicabilidade do texto constitucional 
relativo aos direitos sociais, à exemplo do que ocorreu com a 
constituição de Weimar de 1919, coisa que para Wolkmer (1989, p. 141) 
significou uma vitória da resistência oligárquica e liberal brasileira sobre 
a plataforma do intervencionismo estatal. No campo infraconstitucional, 
todavia, pode-se perceber que o dirigismo estatal brasileiro esteve de 
certa forma materializado na legislação social estabelecida no período, 
como a trabalhista, eminentemente paternalista, resultante de uma 
estratégia governamental para lidar com a massa trabalhadora urbana e 
impedir um impasse direto entre o capital e o trabalho (WOLKMER, 
1989, p. 27).  

Normalmente, credita-se o desenvolvimento do Welfare State ao 
processo de industrialização e seus efeitos colaterais. Primeiramente, 
faz-se referência à ideia de que apenas o crescimento atribuído à 
industrialização poderia ter sustentado os novos gastos públicos na área 
social. Depois, atribui-se as decisões políticas pelo Estado de bem-estar 
às pressões sociais surgidas em decorrência dos efeitos da 
industrialização, como a formação do proletariado mal remunerado, do 
aumento da expectativa de vida, do decréscimo da mortalidade infantil e 
da inclusão das mulheres no mercado de trabalho. 

Pierson (2007, p. 9-40; 2004)  não desconsidera os efeitos da 
industrialização neste processo, mas não lhe dá protagonismo, tendo 
registrado que o Estado do bem-estar social se difundiu dos países 
menos desenvolvidos, industrializados e democráticos para países mais 
desenvolvidos, mais industrializados e mais democráticos (como da 
Alemanha, Áustria-Hungria e Suécia para França, Inglaterra, Holanda e 
Estados Unidos), e especialmente nos casos em que havia proximidade 
geográfica a um país com um Welfare State relativamente avançado. O 
autor salienta, primeiramente, a influência dos movimentos sociais 
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(raciais, feministas e ambientais) que denunciavam as novas demandas 
da sociedade. Em segundo lugar, o autor destaca a teoria de Marshal 
(1967), que trata de um processo de desenvolvimento lógico e sucessivo 
dos direitos: direitos civis, direitos políticos e, consequentemente, 
direitos sociais. Em terceiro lugar, o a ideia de que os direitos sociais 
tiveram seu incremento também em função do aumento do sentimento 
de caridade, de humanidade e de empatia dos seres humanos no decorrer 
do século XIX. Por fim, deixa claro a necessidade de se considerar 
também o reflexo do interesse de grupos privados que desejavam 
contratar com o Estado e assumir parte de suas atividades, bem como o 
interesse dos agentes políticos, que por óbvio pautavam seu processo 
decisório a partir da avaliação que faziam quanto ao retorno a ser obtido 
nas eleições. Em resumo, o autor estabelece o padrão de que tanto maior 
será o Estado social de um país quanto mais industrializado e mais 
participativo for, e mais influência tiver da centro-esquerda. 
 

1.2.2  A eficácia dos direitos sociais e a necessidade de coalizões 
políticas 

 
Os direitos fundamentais de segunda dimensão que dão forma ao 

Estado social possuem aplicação imediata, muito embora possam se 
submeter, na prática, a um certo nível de ineficácia, a depender da forma 
em que foram positivados e da particularidade do seu objeto.  

No que se refere à sua imediata aplicação, tem-se, no Brasil, texto 
expresso da CF/8831, que ao tratar do tema faz referência ao gênero 
“direitos fundamentais”. Reconhece-se que a colocação topográfica do 
dispositivo constitucional – logo após o rol de direitos e garantias 
individuais – poderia levar à conclusão de que apenas os direitos 
fundamentais de primeira dimensão seriam constitucionalmente 
qualificados como de aplicação imediata, mas a doutrina há tempos 
superou essa questão para atribuir aplicação imediata também aos 
direitos fundamentais sociais (SARLET, 2015, p. 289). 

Neste sentido, Barroso (2001) assevera que, ao serem 
qualificados como fundamentais, os direitos sociais não ganham apenas 
importância retórica, mas um reforço da sua carga normativa com 
consequências no campo da efetividade. Sarlet (2015, p. 267), por sua 
vez, deixa claro que até mesmo as normas de conteúdo programático 

                                                      
31 CF/88: “Art. 5º. (...). §1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata.”  (BRASIL, 1988). 
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devem ter reconhecidas sua aplicabilidade imediata32. No mesmo 
sentido, Leonetti (2000) lembra que não há norma constitucional sem 
eficácia jurídica, ainda que esta possa ser diminuta ou dependente de lei. 

No que se refere ao objeto da norma garantidora de direitos 
fundamentais de segunda dimensão, destaca-se a dificuldade de 
avaliação da política estatal concessora, por exemplo, de saúde ou 
educação, sendo certo que há pouco consenso sobre quais os níveis de 
investimento público se pode julgar adequados para tornar efetivos 
referidos direitos sociais e o Welfare State dele decorrente.  Essa 
dificuldade de se tornar efetivos33 os direitos fundamentais de segunda 
dimensão dão-se especialmente por conta da estrutura lógico-positiva 
dessas normas, consubstanciadas em um dever do Estado que comporta 
diversos níveis de satisfação. Se é obrigação constitucional do Estado 
intervir na economia para impedir o exercício abusivo da propriedade, 
prestar saúde, educação e previdência, não se pode definir de antemão 
que nível de saúde, educação e previdência deve ser prestado, ou que 
nível de prestação desses direitos pode ser considerado ótimo. O 
conceito é amplo e, como dito, comporta interpretações diversas, 
adicionando-se a isso a tese da “reserva do possível”34, segundo a qual é 
necessário recorrer-se à razoabilidade e a coerência à situação 
econômica atravessada. 

Assim, tem-se por fato que a construção do Estado social 
depende de coalizões políticas que permitam a instrumentalização 
desses direitos, e estas geralmente são construídas em momentos 
históricos em que os governos devem uma resposta à sociedade 
(PIERSON, 2007). Observada a história, vislumbra-se que a montagem 
dos sistemas de bem-estar social deram-se “aos saltos” (em geral por 
meio de coalizões formadas em resposta a crises econômicas), seguidos 

                                                      
32 O autor exemplifica fazendo referência ao texto constitucional brasileiro, que 
estabelece a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família, devendo 
ser promovida com a colaboração da sociedade (art. 205, CF/88). A técnica de 
positivação utilizada na redação deste dispositivo deixa transparecer seu cunho 
programático, sem que com isto se queira (ou possa) negar eficácia imediata à norma 
(SARLET, 2015, p. 267). 
33 Frisa-se que, para tratar da eficácia da norma, toma-se o sentido de eficácia social, ou 
seja, “a realização do Direito, o desempenho concreto de sua função social (...), a 
materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais” (BARROSO, 2001, p. 83). 
34 “Os economistas possuem uma expressão bastante interessante denominada ‘limite do 
orçamento’, que depois foi trasladada para o Direito, a partir de uma decisão do Tribunal 
constitucional alemão, com o nome de ‘Reserva do Possível’. O significado é o mesmo: 
todo orçamento possui um limite que deve ser utilizado de acordo com a exigência de 
harmonização econômica geral.” (SCAFF, 2010, p. 25). 
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por longos períodos de maturação, como na reconstrução da Alemanha 
ao final da Primeira Guerra Mundial (promulgação da Constituição de 
Weimar), na construção do sistema inglês após a Segunda Guerra, na 
criação do sistema sueco em resposta à crise enfrentada pelo país no 
começo do século XX e do sistema americano após a crise de 1929 
(New Deal) (PIERSON, 2007; KERSTENETZKY, 2010). 

Essas coalizões políticas, em alguns momentos, podem até 
mesmo parecer paradoxais. Esping-Andersen (1990, p. 30), tratando do 
tema, destaca a curiosa aliança no fim do século XIX entre a classe dos 
proprietários rurais dos países nórdicos (caracterizada por sua 
dependência ao Estado) com os representantes sociais-democratas. No 
caso, o primeiro grupo teria tolerado as conquistas sociais do segundo 
em troca da aprovação de subsídios governamentais aos preços 
agrícolas. Isso, todavia, não teria acontecido na Inglaterra, onde a classe 
rural já havia perdido força antes da virada do século em prol da classe 
industrial, caracterizada por sua capacidade de concentrar poder 
econômico e político, e que foi contrária a qualquer ampliação dos 
direitos sociais, especialmente os trabalhistas (ESPING-ANDERSEN, 
1990, p. 30).  

Pode-se identificar, assim, a formação dos três tipos de Welfare 
State apresentados por Esping-Andersen (1990) (social, intermediário e 
liberal), de acordo com a posição assumida pelas classes média e alta na 
negociação. 

O primeiro, escandinavo, foi criado a partir da incorporação, ao 
Estado social, das demandas dos proprietários de terra e da classe média 
em geral, de maneira que se buscava a universalização das prestações 
sociais, sem se descuidar dos benefícios econômicos da classe média ou 
da incorporação desta aos altos cargos das fileiras estatais (ESPING-
ANDERSEN, 1990). Como dito no tópico anterior, este seria o Welfare 
State verdadeiramente social, com alto grau de desmercantilização do 
trabalho e de prestações sociais verdadeiramente universais, isto é, 
concedidas a uma ampla camada da sociedade independentemente da 
capacidade dos indivíduos de alcançar independência econômica. 

O segundo seria o modelo inglês35, de natureza residual e de 
pouca amplitude, no qual as prestações estatais são oferecidas apenas a 
quem não consegue prover seu próprio sustento (ESPING-ANDERSEN, 

                                                      
35 Pode-se dizer que acontecera nos Estados Unidos uma coalização semelhante àquela 
havida na Inglaterra, especificamente para implementação do New Deal, que enfrentou 
grande oposição dos proprietários rurais dos Estados americanos do Sul (ESPING-
ANDERSEN, 1990, p. 31). 
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1990, p. 31). Este modelo também pode ser chamado de 
“mercadocêntrico” (KERSTENETZKY, 2006, p. 567) ou liberal, 
caracterizado por um baixo grau de desmercantilização do trabalho e no 
qual o bem-estar social é prestado pelo mercado, de maneira limitada e 
exclusivamente à parcela da sociedade excluída do mercado de trabalho 
(ESPING-ANDERSEN, 1990), mediante desonerações tributárias à 
iniciativa privada. Howard (1997, p. 183), neste ponto, destaca o 
processo de desenvolvimento das negociações nos Estados Unidos: após 
a Segunda Guerra Mundial, diante da negativa do Estado americano em 
prover benefícios previdenciários aos trabalhadores, estes recorreram à 
força dos sindicatos para exigir este benefício das empresas, as quais, ao 
ceder a esta demanda, passaram a exigir do Estado uma compensação 
financeira, consubstanciada em benefícios tributários. 

Na Europa continental, por fim, o tipo intermediário, 
característico da França e da Alemanha. Na França, embora os 
proprietários rurais fossem independentes do Estado e utilizassem 
intensa mão de obra assalariada (o que pela lógica materialista os 
tornaria avessos à ampliação dos direitos sociais), assumiu-se uma 
posição política em prol de um Estado social verdadeiramente universal, 
por conta da lealdade assumida pela classe média em benefício dos 
pobres (ESPING-ANDERSEN, 1990). Na Alemanha, particularmente, 
observou-se a constituição de um Estado social em meio à reconstrução 
do Estado após a Primeira Guerra Mundial, em um contexto em que não 
se tinha nenhuma força política dominante, mas um embate entre os 
defensores do antigo regime, de aspiração bismarquiana, e o operariado, 
composto pelos trabalhadores urbanos organizados, o que teria levado a 
um modelo constitucional ambíguo, tanto liberal quanto social 
(WOLKMER, 1989, p. 20). 

No Brasil, a Constituição de 1934 estampou o compromisso entre 
a resistência liberal oligárquica e conservadora e as novas lideranças 
políticas surgidas em 1930 em função do declínio das oligarquias 
políticas ligadas à indústria cafeeira (WOLKMER, 1989, p. 26;37). O 
problema é que, assim como a constituição alemã de 1919, constituição 
brasileira também se mostrou inoperante em virtude dos compromissos 
ambíguos e antagônicos decorrentes da incompatibilidade entre os 
anseios de uma oligarquia conservadora e das novas forças políticas que 
buscavam reordenar as correlações das forças legitimadoras da estrutura 
de poder por meio da entrada de um novo agente, o Estado autoritário 
(WOLKMER, 1989, p. 34-35;130).  

Como se vê, essas coalizões que permitem a ampliação ou a 
redução dos direitos sociais ficam à mercê da ordem econômica e da 



55 
 

 

classe social com maior representação política no momento. Muito 
embora se pretenda dar ares de efetividade total aos direitos 
fundamentais de segunda dimensão, certo é que a natureza destes 
direitos não permite uma definição exata dos seus contornos e da sua 
amplitude, o que permite o seu esvaziamento em certos contextos de 
crise política ou econômica, como se passará a discutir no tópico 
seguinte.  
 

1.2.3 O neoliberalismo e a focalização das políticas públicas 
 

Na década de 1970, a sustentação do modelo de Welfare State foi 
colocada em cheque pela grave crise decorrente da desvalorização do 
dólar em relação ao ouro36 e da elevação do preço do petróleo 
(CORRÊA, 2018, p. 88). Tais crises econômicas ocasionaram redução 
da atividade econômica mundial, comprometendo o financiamento do 
Estado social na mesma medida em que o desemprego e a inflação 
elevavam a demanda por novos gastos sociais (DRAIBE e HENRIQUE, 
1988, p. 54). Além disso, outras demandas sociais surgiram em 
decorrência de novas situações de vulnerabilidade decorrentes da 
globalização, da desindustrialização de países emergentes, das novas 
estruturas das classes sociais e das famílias, além das mudanças 
demográficas e nas relações de gênero (KERSTENETZKY, 2012, p. 73; 
ELALI, 2010, p. 142). 

Neste panorama, a situação financeira da maior parte dos países 
que haviam implementado algum grau de Welfare State deflagrou uma 
forte reação à ideia intervencionista do Estado, ocasionando um 
processo generalizado de focalização das políticas públicas sociais nas 
democracias modernas (CORRÊA, 2018, p. 89). 

Por política pública social, entende-se aquela que tem natureza de 
proteção direta relativa a situações de vulnerabilidade37 (como 
previdência social, saúde e assistência social) ou de promoção social 
(relacionada à geração de oportunidades para obtenção de independência 
econômica dos indivíduos, como educação, cultura, alimentação, 
habitação, desenvolvimento agrário, emprego e renda) (CASTRO, 

                                                      
36 Esse fenômeno fez com que demais moedas mundiais se desvalorizassem, o que fazia 
com que as reservas cambiais de diversos países perdessem valor (CORRÊA, 2018, 
p.88). 
37 “(a) incapacidade de ganhar a vida por conta própria em decorrência de fatores 
externos, que independem da vontade individual; (b) vulnerabilidade devido ao ciclo vital 
do ser humano – crianças e idosos, por exemplo; e (c) situações de risco, como em caso 
de acidentes – invalidez por acidente etc;” (CASTRO, RIBEIRO, et al., 2012, p. 4) 
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RIBEIRO, et al., 2012, p. 5). Além disso, tem-se políticas de corte 
transversal, como aquelas voltadas para igualdade racial ou de gênero, 
que podem perpassar tanto pelo viés protetivo como pelo de promoção 
social (CASTRO, RIBEIRO, et al., 2012, p. 5). 

Por política pública focalizada, entende-se aquela direcionada às 
camadas sociais mais desprovidas do direito a ser prestado pelo Estado, 
em maior situação de vulnerabilidade econômica ou social38 
(KERSTENETZKY, 2006). Nesta situação, os grupos sociais não 
estabelecidos como beneficiários das políticas estatais precisam buscar 
no mercado as prestações dessa natureza, como saúde, educação e 
previdência. Este tipo de política se amoldaria ao tipo residual39 de 
Welfare State, pouco preocupado com a desmercadorização do trabalho. 

Por política pública universal, por fim, entende-se aquela 
direcionada à sociedade como um todo, independentemente da 
capacidade financeira do beneficiário ou de sua vulnerabilidade social 
(KERSTENETZKY, 2006), que se amolda ao modelo integral de 
Welfare State. 

Como visto, o aspecto econômico é o fundamento do discurso em 
prol da adoção de políticas públicas focalizadas. Todavia, necessário 
observar que, embora a questão financeira seja bastante relevante na 
definição da amplitude das políticas públicas, também o aspecto político 
o é, de maneira que diferentes concepções acerca do tamanho que deve 
ter o Estado – ou interesses específicos de setores sociais ou econômicos 
mais ou menos comprometidos com a ideia da justiça social – podem 
significar importantes fatores decisórios para os agentes responsáveis 
pela definição do formato das políticas públicas a serem adotadas no 
país. 

Neste sentido, pode-se constatar a adoção sistemática de políticas 
públicas focalizantes a partir da década de 1990 pelos países em 
desenvolvimento também com base em princípios publicamente 
estabelecidos por órgãos financeiros internacionais (FMI e o Banco 
Mundial) como condição para o financiamento de dívidas externas 
(NAÍM, 2000)40. 

                                                      
38 Não se pode fazer referência apenas às camadas mais pobres da sociedade pois este 
tipo de política pode se traduzir em uma ação afirmativa direcionada a outros setores 
sociais, como grupos socialmente marginalizados e não necessariamente vulneráveis 
economicamente (KERSTENETZKY, 2012).  
39 Utiliza-se, aqui, a classificação criada por Esping-Andersen (1990) apresentada no item 
2.2.1. 
40 Trata-se do chamado “Consenso de Washington” (WILLIAMSON, 1990), ou seja, a 
cartilha dos grandes players da política econômica mundial para os países em 
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Especificamente no Brasil, tem-se o reconhecimento do contraste 
entre a constitucionalização de políticas universalistas em 1988 e os 
pressupostos econômico-orçamentários para estabilização do Plano Real 
na década de 1990 (COSTA, 2009). Em outras palavras: o compromisso 
fiscal assumido pelo país à época tornava inviável a aplicação dos 
recursos financeiros necessários à efetivação dos direitos sociais 
politicamente estabelecidos. Esse contexto não foi alterado nem na 
década seguinte, marcada pelo crescimento econômico brasileiro, eis 
que a opção governamental deu-se pelo estabelecimento focalizado de 
programas de transferência de renda (COSTA, 2009). 

Kerstenetzky (2006), Alvarenga (2011), Carvalho (2006) e Costa 
(2009), neste sentido, são enfáticos ao registrar que as políticas sociais 
estabelecidas no Brasil nos anos 2000, não obstante terem apresentado 
certos avanços na redução da desigualdade social, foram marcadas pela 
característica própria de programas focalizados. Kerstenetzky e Guedes 
(2018), mais recentemente, apontam a reforma trabalhista brasileira, 
realizada pelo governo federal no ano de 2017, como um instrumento de 
focalização das políticas sociais por meio da mercadorização do 
trabalho. Atualmente, diante do retorno das pressões por ajustes fiscais, 
pode-se perceber a tendência de generalização para educação e saúde da 
orientação de focalização já seguida pelos programas de distribuição de 
renda (KERSTENETZKY, 2009, p. 63).  

A este processo se convencionou chamar de neoliberalismo41, 
termo que, para alguns, não constitui um corpo teórico próprio, com 
contornos bem definidos, mas apenas reproduz um conjunto de 
conceitos, argumentos e práticas que de certa forma reinventa o 
liberalismo clássico a partir das brechas decorrentes do problema 
relativo à eficácia dos direitos fundamentais, em um processo dinâmico 
que afeta a concepção do Estado frente a suas responsabilidades 
constitucionalmente estabelecidas (DRAIBE, 1993, p. 88).  

Para alguns autores (PIERSON, 2007; BEDIN, 1998), no entanto, 
não se poderia dizer que o neoliberalismo carece de sustentáculo teórico, 
eis que o fenômeno teria surgido com a teoria econômica liberal de 
Mises (1977) e com as publicações de Hayek (1985) sobre liberdade, 

                                                                                                                           
desenvolvimento, que envolve disciplina fiscal, reforma tributária em benefício do setor 
produtivo, desregulamentação do mercado (inclusive das relações de trabalho) e 
reconhecimento da maior eficiência do setor privado (inclusive nas prestações sociais) 
(PIERSON, 2007). 
41 O termo foi cunhado em 1938, em reunião realizada em paris com a presença de 
Friedrich Hayek e Ludwig von Mises, para estabelecer um contraponto à social-
democracia, a qual, na visão dos autores, deveria ser combatida (CARVALHO, 2018). 
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ambos os autores caracterizados por buscar resgatar os valores do 
liberalismo na luta contra o intervencionismo estatal. Neste sentido, 
tem-se que Friedman (1977) também trabalhou para completar a base 
teórica do neoliberalismo, tendo este, inclusive, assessorado os governos 
inglês e americano na guinada ideológica por eles implementada na 
década de 1970. 

Para Marques Neto (2010), no entanto, o neoliberalismo é mais 
do que isso, mais do que uma visão liberal de Estado, mais do que uma 
preocupação com a contenção das despesas estatais. Para o autor, o 
termo neoliberalismo traz consigo, ao mesmo tempo, uma ideia de 
continuidade relativa aos clássicos princípios liberais e uma ideia de 
ruptura com princípios éticos fundamentais como democracia, Estado, 
soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana, no sentido de que o 
ideário neoliberal não hesitaria, em nome da eficiência econômica, em 
desnaturar ou distorcer tais valores. Em outras palavras: as escolhas 
neoliberais apresentam-se como necessidades imperiosas previamente 
justificadas, razão pela qual não há necessidade de se procurar 
justificativas éticas ou filosóficas, como o liberalismo precisou fazer 
(MARQUES NETO, 2010, p. 121). Nesse mesmo sentido, Bobbio 
(1994) salienta que o neoliberalismo se apresenta como uma defesa 
intransigente da liberdade econômica sem qualquer compromisso com a 
liberdade política ou a democracia. Para facilitar a assimilação do 
conceito, pode-se imaginar o paradigma neoliberal como aquele em que 
a sociedade teme mais uma crise econômica do que a violação de 
valores democráticos. Acredita-se que aqueles, como Draíbe (1993), que 
enfatizam que o neoliberalismo não contém um corpo teórico próprio e 
bem definido, estejam querendo se referir a esta parte do fenômeno que 
extrapola a ideia de retorno aos princípios basilares do liberalismo 
clássico e alcançam o apontado descompromisso com os princípios 
éticos e de solidariedade. 

O tema ganhou relevância mundial, como dito antes, a partir das 
crises econômicas da década de 1970 e do discurso de austeridade fiscal 
a partir daí adotado, especialmente nos governos britânico de Margaret 
Thatcher42 e americano de Ronald Reagan43, que tinham como proposta 
expressa a mitigação e a privatização da universalidade dos programas 

                                                      
42 Margareth Thatcher foi eleita pelo Partido Conservador Britânico em 1979 para chefiar 
o governo inglês, tendo permanecido no poder por doze anos e emplacado seu sucessor 
(John Major, também do Partido Conservador) por mais seis anos (BEDIN, 1998, p. 98). 
43 Ronald Reagan, do Partido Republicano, foi eleito presidente dos Estados Unidos em 
1980 e reeleito em 1984, sendo que em 1988 conseguiu eleger seu vice (George Bush) 
(BEDIN, 1998, p. 98). 
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sociais (DRAIBE, 1993, p. 92; BEDIN, 1998). Na época, substituiu-se a 
visão otimista do pós-guerra, que apontava para a progressiva e 
tranquila expansão do Estado de bem-estar social, pelo pessimismo 
generalizado de que a aliança entre políticas econômicas e sociais teria 
atingido seus limites (DRAIBE e HENRIQUE, 1988, p. 53). Com isso, 
houve uma transformação no setor público de todos os países da OCDE, 
que corrigiram suas rotas para dar preferência aos serviços públicos 
privatizados (SCHICK, 2007, p. 10). 

Para Pierson (2007, p. 42), o fenômeno foi ocasionado pelo 
surgimento de uma ideologia por ele concebida como a “nova direita”, 
que teve êxito em rapidamente reverter o consenso até então vigente, 
consubstanciado na concepção hegemônica das virtudes do Estado de 
bem-estar social. Denunciava-se, à época, a ineficiência estatal na 
prestação de quaisquer serviços, para assim defender a ortodoxia 
econômica resgatada do século XVIII e atribuir ao Welfare State as 
mazelas sociais que inicialmente tentava combater. A esta ideologia 
neoliberal estava associada, segundo o autor, a uma tradição 
conservadora, nacionalista, carregada de agressividade no campo da 
política externa e reticente quanto ao incremento dos direitos civis das 
minorias44. Esta “nova direita” apontava que o Estado social, mesmo 
sendo uma escolha democrática, não seria uma opção adequada. Isto 
porque a relação entre governantes e governados seria sempre 
estabelecida em bases descompromissadas com o equilíbrio financeiro 
do Estado, de forma que os políticos tenderiam sempre a prometer o que 
não podem cumprir, e eleitores tenderiam sempre a votar em projetos 
políticos financeiramente irresponsáveis (PIERSON, 2007, p. 46). Em 
outras palavras: o partido político que lembrasse o eleitorado dos custos 
dos direitos pleiteados por certo não teria chance no processo eleitoral. 

Além disso, ou seja, além do crescimento das críticas às políticas 
sociais democraticamente estabelecidas feitas pela “nova direita”, outra 
explicação é oferecida por Wolkmer (2006). Para o autor, o fenômeno 
do neoliberalismo tornou-se possível a partir da alteração da estrutura 
das relações políticas, em especial das formas de representação e de 
legitimação do poder, ocasionadas pela globalização. Neste processo, as 
relações políticas tornam se mais formais e abstratas, abrindo espaço 

                                                      
44 “In defiance of the libertarian conclusions drawn by some on the New Right, in the UK 
and still more prominently in the US, the ‘freeing up’ of the economy was associated 
with the traditionally conservative imperatives oh strengthening the ‘law and order’ state, 
a more aggressively nationalistic foreign policy, the reserval of minority rights, the 
glorification of ‘traditional Family life’ and a endorsement of the religious and moral 
crusade oh the moral majority.” (PIERSON, 2007, p. 42) 
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para o exercício de poder sem legitimação democrática, o que culmina 
em um governo politicamente descompromissado com os direitos 
sociais já reconhecidos como fundamentais, mas comprometido com a 
visão liberal dos verdadeiros responsáveis pelas eleições dos 
representantes políticos (WOLKMER, 2006, p. 115). 

Assim, tem-se que o neoliberalismo vem há quarenta anos 
apontando a crise do Estado de bem-estar social, reivindicando sua 
extinção e promovendo o seu esvaziamento (BEDIN, 1998).  
Kerstenetzky (2012, p. 67; 46), no entanto, com base nos relatórios da 
OCDE, afirma que os gastos sociais mundiais aumentaram em ritmo 
superior ao crescimento da produção entre os anos de 1980 e 2007, mas 
que, ainda assim, o neoliberalismo foi responsável por uma 
transformação do Estado de bem-estar social para um modelo mais 
privatizado45. Por sua vez, PIERSON (1995) concluiu que as 
assustadoras mudanças prometidas pelo neoliberalismo trazido pela 
“nova direita” não se concretizaram. Segundo o autor, houve mudanças 
graves na década de 1980 nos EUA e no Reino Unido, especialmente no 
que se refere a políticas habitacionais e na seguridade social, o que 
possibilitou uma “recalibração” do Welfare State a partir da adoção de 
mecanismos de mercado na provisão dos benefícios sociais. 

Merece destaque, aqui, esse processo de transferência à iniciativa 
privada das prestações estatais relativas aos direitos sociais, ao invés da 
extinção das referidas prestações sob o influxo do Estado mínimo de 
natureza liberal clássica. Em alguns casos as atividades estatais são 
entregues a voluntários ou entidades sem fins lucrativas, mas na sua 
maioria a transferência é totalmente direcionada aos operadores 
comerciais (PIERSON, 2007, p. 182), como nos casos de previdência 
privada, seguro-saúde, universidades particulares, etc. Esse fenômeno 
faz com que os serviços públicos prestados diretamente pelo Estado 
limitem-se aos grupos de indivíduos em pobreza extrema, para 
minimizar as situações precárias e permitir a estabilidade política 
(DRAIBE, 1993, p. 94). A consequência disso, como se verá a seguir, é 
a intensificação da regressividade dos gastos públicos e a precarização 
dos serviços estatais em decorrência da exclusão de atores relevantes do 
debate a ele pertinente (KERSTENETZKY, 2012; ESPING-

                                                      
45 Interessante destacar, como faz Pierson (2007, p. 149), a curiosidade de que as políticas 
sociais, na maior parte das vezes, foram implementadas por governos liberais, e que a 
apontada crise ganhou destaque especialmente nos países desenvolvidos que possuíam o 
estado-social menos amplo. 
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ANDERSEN, 1999; PIERSON, 2007; TITMUSS, 1969), além do 
enfraquecimento do senso de cidadania (MARSHAL, 1967). 

Vale lembrar, em contraponto, que esta estratégia de se incluir no 
mercado os indivíduos economicamente excluídos (mesmo que com 
subsídio do governo) abre uma possibilidade maior de crescimento 
econômico, o que interessa aos setores produtivos e que pode ser visto 
como um ponto positivo. Dentro deste raciocínio, surgiram os 
programas de financiamento público para consumo de serviços privados, 
clássicos da política latino-americana (DRAIBE, 1993), 
consubstanciados programas sociais de grande amplitude, mas que 
sofrem com a escassez orçamentária decorrente do baixo 
desenvolvimento econômico e das políticas tributárias neoliberais, as 
quais serão devidamente tratadas este estudo. 

 
1.2.3.1  O processo de focalização das políticas públicas em prejuízo da 

universalidade dos direitos sociais  
 

Os direitos sociais foram, então, adaptados por meio do processo 
de focalização das políticas públicas originariamente – ou 
constitucionalmente – definidas como universais ou universalistas. Ao 
fazer a opção política pela focalização do serviço público, o Estado 
relega ao mercado a provisão da maior parte dos direitos sociais a ele 
atribuídos, reservando para si a função de regulamentar a exploração da 
atividade, como no caso da saúde, da previdência oferecida e da 
educação oferecidas por entidades privadas. Para aqueles indivíduos em 
situação de vulnerabilidade, que não participam do mercado, resta a 
política estatal focalizada. 

Embora se costume estabelecer uma ligação direta entre essa 
política pública focalizada e o novo modelo de Estado liberal (ou ao 
neoliberalismo, descrito no próximo item), é preciso salientar que 
mesmo em um Estado social há espaço para este tipo de política, desde 
que não signifique o completo esvaziamento da prestação estatal 
oferecido, ou seja, desde que sirva de instrumento para se alcançar, 
dentro das limitações financeiras existentes, a universalização dos 
direitos (KERSTENETZKY, 2006). Isso se dá por meio de uma política 
pública que, diante da falta de recursos, deixe de ser aplicada à parcela 
mais rica da população, ou que deixe de beneficiar aqueles que 
realmente não precisam de prestação estatal naquela área 
especificamente. 

Por outro lado, tem-se que pode haver políticas verdadeiramente 
universalistas sem que com isso esteja efetivado o pretendido Estado 
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social, na hipótese de serem mal projetadas e/ou executadas, ou quando 
não há recursos financeiros suficientes (ESPING-ANDERSEN, 1990). 
O exemplo, neste caso, é a concessão indiscriminada de benefícios 
sociais que, por sua amplitude, são fixados em valores que não 
permitem a inclusão social da parte da população mais carente. 

As políticas públicas focalizadas, que se mostram como uma 
adaptação dos direitos sociais ao novo contexto econômico mundial 
(neoliberal), têm como objetivo resolver pontualmente os problemas 
mais graves, ou os problemas setores específicos, especialmente na 
tentativa de reparar ou aliviar a situação daqueles que não alcançaram as 
condições mínimas de sobrevivência. Esse tipo de política pode 
significar um razoável meio terno entre o Estado liberal e o Estado 
social, mas abre brechas para que se torne o pior dos dois mundos, seja 
pelo risco de negação de direitos fundamentais a determinado estrato da 
sociedade (a linha de corte pode ser traçada aquém do 
constitucionalmente devido), seja pela estigmatização do serviço e do 
próprio beneficiário ou seja pelo custo havido para mapear o setor social 
destinatário do benefício estatal (KERSTENETZKY, 2006, p. 572).  

Essas três questões foram desenvolvidas na década de 1950 e 
1960 por Titmuss, professor da London School of Economics 
(REISMAN, 2001, p. 91). 

Primeiramente, é de se registrar que o autor baseia sua concepção 
de Welfare State na ideia de reparação daqueles indivíduos que, na sua 
visão, teriam sido colocados por toda a sociedade em situação de 
vulnerabilidade. Para o autor, a sociedade moderna alcança seus 
objetivos (como inovação tecnológica e alta produtividade) a 
determinados custos, que é o da exclusão daqueles indivíduos que não 
puderam se adaptar ou brigar por seus direitos, geralmente aqueles em 
situação de vulnerabilidade (financeira, social, familiar ou de saúde) 
(TITMUSS, 1968, p. 63)46. Assim, o fundamento dos direitos sociais 
deixa de se estabelecer sobre a ideia de beneficência ou de igualdade 
para se fixar na ideia de compensação. 

 
 

                                                      
46 A caracterização desse pensamento fica por conta de Resman (2001, p. 159): “A opens 
a railway and B makes a trip – but C loses his forest as a consequence of the sparks. D 
opens a factory and E buys his goods – but, the river polluted, F as a result can neither 
fish nor swim” (“A abre uma estrada de ferro e B faz a viagem – mas C perde sua floresta 
como consequência das faíscas. D abre uma fábrica e E compra seus produtos – mas, com 
o rio poluído, F não pode mais pescar ou nadar”, em tradução livre). 
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Veja-se das palavras do autor: 
 

The emphasis today on ‘welfare’ and the ‘benefits 
of welfare’ often tends to obscure the fundamental 
fact that for many consumers the services are not 
essentially benefits or increments to welfare at all; 
they represent partial compensation for 
disservices, for social costs and social insecurities 
which are the product of a rapidly changing 
industrial-urban society. They are part of the price 
we pay to some people for bearing part of the cost 
of other people’s progress.47-48 (TITMUSS, 1968, 
p. 133). 

 
A partir desta ideia de direito do indivíduo à reparação pelos 

problemas ocasionados pela sociedade, a política pública social não 
pode significar apenas um alívio para o seu destinatário (política pública 
focalizada), devendo ser suficiente para restaurar o dando causado e 
para resgatar a dignidade do indivíduo excluído, o que vai ao encontro à 
ideia de implementação de políticas públicas amplas e universais 
(TITMUSS, 1974, p. 89-90). 

Além disso, tem-se que essa concepção do autor acerca do 
fundamento do Estado social não se coaduna com políticas públicas de 
natureza focalizada porque estas vêm carregadas do estigma do 
assistencialismo, incompatível com a ideia de compensação. No caso de 
uma política pública focalizada, tem-se a situação e em que o indivíduo 
deve buscar no mercado a satisfação de suas necessidades básicas e, 
apenas quando não consegue, deve recorrer ao Estado. Na primeira 
tentativa (junto ao mercado), ao indivíduo já é ocasionado um 
sentimento de rejeição de exclusão e de impotência (TITMUSS, 1968, p. 
89). Após, para ter direito às prestações oferecidas pelo Estado, tem que 

                                                      
47 Apesar de focar sua ideia de direito social com base na compensação a ser paga pela 
sociedade, Titmuss não ignora outras causas que podem colocar o indivíduo em situação 
de vulnerabilidade, inclusive os próprios atos da pessoa (TITMUSS, 1974, p. 89), mas 
questiona a possibilidade de se ter certeza sobre quando a responsabilidade pela exclusão 
social é do próprio cidadão e quando é da sociedade (TITMUSS, 1968, p. 134). 
48 “A ênfase atual no ‘bem-estar’ ou nos ‘benefícios do bem-estar” frequentemente tende 
a obscurecer o fato de que para a muitos consumidores os serviços não são 
essencialmente benefícios ou incremento do seu bem-estar; eles representam uma parcial 
compensação pelos desserviços, pelos custos e inseguranças sociais que são o produto da 
rápida transformação da sociedade industrial-urbana. Eles são parte do preço que nós 
pagamos para algumas pessoas por fazerem parte do custo do progresso de outras 
pessoas.” em tradução livre.  
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provar se enquadrar na situação de vulnerabilidade extrema estabelecida 
como necessária para estabelecimento do benefício49, como se dele fosse 
exigido um atestado de incapacidade (TITMUSS, 1968, p. 134). Neste 
sentido, o autor descreve o estigma atribuído ao indivíduo que busca os 
serviços públicos focalizados, o qual passa pelo constrangimento de 
precisar se assumir como incapaz de prover o seu sustento (em lugar de 
se apresentar como vítima dos riscos sociais inerentes à vida em 
sociedade) e, consequentemente, passa a não mais se achar merecedor 
do benefício ou no direito de exigir a prestação social da qual precisa 
(TITMUSS, 1968, p. 98-99). 

Neste ponto, a prestação deixa de ser um direito e passa a ser um 
favor (REISMAN, 2001, p. 102), o que rompe com o senso de cidadania 
estabelecido por Marshal (1967) como o requisito para o 
desenvolvimento social, político e econômico. 

Por óbvio, se o indivíduo não se acha merecedor da prestação 
estatal, também não se acha no direito de questionar sua qualidade. 
Aliás, mesmo que se quisesse questionar ou criticar eventual 
precariedade da atuação estatal, também não seria fácil, eis que pessoas 
em condição de vulnerabilidade normalmente possuem menos espaço na 
agenda política. Titmuss (1969) salienta a problemática natural relativa a 
este processo e a retrata como um círculo vicioso entre focalização e 
precarização das políticas públicas: a seletividade ou focalização impede 
a fruição das prestações estatais pela classe média que, por não se 
utilizar dos serviços públicos, passa a não mais se indignar com a 
precarização destes e a cada vez menos ansiar ser por eles atendida.   

Essa situação pode ser constatada na realidade brasileira. Na 
saúde, pode-se verificar com mais clareza tal fenômeno, sendo certa a 
diminuição da utilização dos serviços públicos desta natureza por parte 
da classe média. Segundo o IBGE, da análise dos gastos brasileiros com 
saúde de 2010 a 2015, tem-se que os gastos privados já ultrapassaram os 
gastos públicos nesta área (BRASIL, 2017). Essas informações são 
                                                      
49 Essa questão ganha relevância, na doutrina de Titmuss, a partir do questionamento do 
autor acerca da qualidade das avaliações governamentais feitas para identificar os 
beneficiários das prestações sociais, de natureza complexa e de qualidade duvidosa. Para 
o autor (TITMUSS, 1968, p. 169), é impossível comparar com a necessária precisão 
diferentes situações de vulnerabilidade, decorrentes de infortúnios variados (como 
número de filhos, estrutura familiar, doenças, incapacidades para o trabalho, desastres 
naturais, desemprego, falta de educação), ainda mais quando se percebe que a condição 
de vulnerabilidade pode se dar repentinamente ou ser provisória. De toda forma, os 
critérios são estabelecidos pelo agente público com responsabilidade de decisão, e o que 
assusta o autor é que isso é feito sem que se evidencie a exclusão operada por meio desta 
focalização de política pública (TITMUSS, 1968, p. 121). 
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também sistematizadas por Alvarenga (2011), que noticia o aumento da 
procura da classe média por programas privados de saúde e educação50. 

A partir desse desencorajamento da utilização de serviços 
públicos, e juntamente com o estigma do assistencialismo antes 
referenciado, a classe média, agente político relevante, passa também a 
exigir o encolhimento dos gastos públicos com serviços sociais, o que 
aumenta a sua precarização (TITMUSS, 1974, p. 46). Esse é o 
fenômeno referenciado por Pierson (2007, p. 42) e tratado no item 
anterior, relativo ao surgimento da ideologia por ele concebida como a 
“nova direita”, contrária à concepção hegemônica das virtudes do 
Estado Welfare State. 

Desse raciocínio advém a conclusão de Titmuss (1969) no 
sentido de que a universalidade dos serviços públicos sociais é condição 
para o alcance da efetiva qualidade da atuação estatal: no momento que 
deixam de ser universais, os serviços públicos deixam de ser viáveis 
economicamente por parte do Estado especialmente por conta da 
questão cultural e política decorrente da concepção assistencialista 
apresentada à sociedade. 

Analisando esta questão, Kerstenetzky (2012, p. 137) 
sistematizou indicadores dos países que se propõem a oferecer algum 
dos tipos de Welfare State e apontou expressamente a tese de que 
políticas universais foram mais eficientes para reduzir a pobreza e a 
desigualdade que políticas focalizadas, validando, portanto, a conclusão 
de Titmuss. 

Esta conclusão também derivou da observação do contexto 
histórico vivenciado pelo autor, consubstanciado pela situação política 
da Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial, em que a utilização de 
serviços públicos (especialmente de saúde) não era alcançada pelo 
estigma do assistencialismo por ser destinada a grande parte da 
sociedade, mesmo em um contexto de endividamento público  
(TITMUSS, 1969; REISMAN, 2001, p. 134). Neste sentido, Pierson 
(2007, p. 129) também salienta que a chamada era de ouro do Welfare 
State (destacada pelo grande investimento público mundial na área 
social nos trinta anos seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial) 
apenas foi possível por conta da ampliação da cobertura das políticas 
públicas para abarcar também a classe média, ao mesmo tempo que 
                                                      
50 “De acordo com o DATASUS (2011), em 2008, 21% da população optou pela 
cobertura de planos de saúde privados, em 2003, pouco mais de 17% da população era 
coberta por planos de saúde privados. De acordo com o INEP (2010), escolas particulares 
responderam por pouco mais de 9% das matrículas no ensino fundamental em 2002, e por 
quase 12% em 2009.” (ALVARENGA, 2011). 
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oportunizou empregos públicos no setor social a este estrato da 
sociedade. 

Marshal (1967), advogando em prol de um Estado universalista 
de bem-estar social, aponta a cidadania, ou seja, o direito à participação 
no processo decisório dos rumos da sociedade, como forma de se 
efetivar os direitos sociais já democraticamente estabelecidos. Isso seria 
possível a partir do momento em que efetivamente toda a sociedade 
efetivamente exigisse o cumprimento dos direitos sociais por ela 
democraticamente estabelecidos. Nessa leitura do Estado de bem-estar 
social como garantidor de direitos sociais politicamente reivindicados e 
constitucionalizados, as prestações do Welfare State são compreendidas 
como verdadeiros compromissos com todos os cidadãos, a partir de uma 
concepção essencialmente política de cidadania (KERSTENETZKY, 
2012, p. 29). 

No mesmo sentido, Esping-Andersen (1999) propõe uma análise 
do Welfare State moderno levando em consideração as crises 
econômicas, bem como a nova realidade dos países em função da 
globalização51 e das pessoas em razão dos novos modelos de 
estruturação familiar. O autor analisa a realidade dos novos riscos 
sociais e sugere novos caminhos para um Estado social sustentável, mas 
comprometido com a desmercantilização do trabalho e com a 
universalização da prestação pública (KERSTENETZKY, 2012, p. 101). 
A ideia é superar a estratégia redistributiva direta do clássico Welfare 
State, baseado na macroeconomia de Keynes, para alcançar um Estado 
provedor de serviços sociais robustos e estimulador da cidadania 
(ESPING-ANDERSEN, 1999).  

No mesmo sentido, Pierson (2007) reconhece a necessidade da 
adaptação do Estado social às condições atuais (crises econômicas, 
globalização, novas relações de trabalho e novas relações afetivas), mas 
o faz sem descuidar da necessidade de se manter a universalidade dos 
serviços, com ênfase na necessidade de estabelecimento de uma renda 
básica familiar universal ou mesmo de uma participação efetiva na renda 
nacional por meio do recebimento de um valor específico em 
determinada idade. 

                                                      
51 A globalização se imporia no caminho do Estado social na medida em que os arranjos 
internos entre trabalhadores e capital, que viabilizavam a formação de um estado 
provedor passam a ruir em função da internacionalização e desregulamentação da 
economia (PIERSON, 2007). 



67 
 

 

1.2.3.2 A tributação neoliberal, a globalização e o processo de 
focalização de políticas públicas por meio das desonerações 
tributárias 
 

O volume da carga tributária, como dito antes, reflete o tipo de 
Estado vigente e o peso que a sociedade dá aos valores individualistas 
ou coletivistas, no sentido da amplitude do papel do Estado e da 
participação da sociedade no financiamento deste, por meio da 
tributação (VIOL, 2005, p. 2). Por outro lado, a forma que esta 
tributação é estabelecida reflete a preocupação da sociedade com 
equidade e justiça social (VIOL, 2005, p. 2). 

No tópico 0, tratou-se do reflexo do Estado social na tributação, 
tendo sido demostrado como os países adequaram seu sistema tributário 
para financiar os direitos que estavam sendo reconhecidos, todos de alto 
custo. Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo, elevaram suas 
alíquotas máximas de imposto sobre a renda para patamares de 90% 
(GOBETTI e ORAIR, 2016, p. 8), tendo essa experiência confiscatória 
marcado profundamente a sociedade destes países. Isso permite 
compreender os fundamentos dos discursos neoliberais das décadas de 
1970 e 1980, contrários aos direitos sociais e a favor de um ajuste fiscal 
baseado na supressão das obrigações do Estado, fazendo tomar forma o 
argumento em favor da redução da carga tributária, cujos altos 
patamares passaram a ser entendidos como entraves diretos ao 
desenvolvimento econômico. Em 1981, por exemplo, os Estados Unidos 
promoveram uma reforma tributária por meio da qual reduziram a 
alíquota máxima do imposto sobre a renda de 70% para 50% 
(GOBETTI e ORAIR, 2016, p. 9). 

Em relação à forma que a tributação é realizada, este mesmo 
movimento sustentou uma mudança nas matrizes tributárias, no sentido 
contrário à ideia de capacidade contributiva, fazendo ganhar espaço 
certas políticas fiscais de alargamento da base de contribuintes e de 
redução dos valores a pagos por cada indivíduo (GOBETTI e ORAIR, 
2016, p. 9). Neste sentido, Leonetti (2003, p. 14) salienta a tendência 
mundial de redução das faixas de renda tributável, marcada pelas 
recomendações enfáticas do FMI a países em desenvolvimento. Torres 
(2005, p. 591), por sua vez, registra o abandono da progressividade 
tributária em função da crise do Estado social, fazendo o princípio da 
capacidade contributiva passar a se basear exclusivamente no critério do 
benefício oferecido ao contribuinte pelo Estado, e não mais na 
capacidade econômica do indivíduo. Tomando-se mais uma vez como 
exemplo os Estados Unidos, tem-se que de 1986 houve naquele país 
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uma reforma tributária por meio da qual se reduziu o número de faixas 
de tributação do imposto sobre a renda de dezesseis para duas, 
eliminando-se a faixa de isenção, elevando a alíquota mínima de 11% 
para 15% e reduzindo a alíquota máxima para 28% (GOBETTI e 
ORAIR, 2016, p. 9; LEONETTI, 2003, p. 112-113)52. Na Inglaterra, por 
sua vez, foi criado em 1990 o impopular “poll tax”, cobrado igualmente 
por cada adulto residente no país, independentemente da sua capacidade 
econômica (VIOL, 2005, p. 11; TORRES, 2005, p. 591). 

Note-se, assim, os reflexos da política neoliberal sobre a 
tributação, no sentido da redução da carga tributária total dos países e da 
distribuição nominalmente equalitária da responsabilidade pelo 
financiamento do Estado entre os contribuintes dos mais variados 
estrados econômicos da sociedade. Tal movimento vai de encontro à 
ideia de capacidade contributiva estabelecida no art. 13 da Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, de que cada cidadão deve arcar 
com as despesas do Estado na medida das suas possibilidades. 

Nesse período das décadas de 1970 e 1980, a globalização se 
apresentava como um fenômeno cada vez mais intenso. Segundo Faria 
(2000, p. 59) e Corrêa (2018), esta não seria específica da segunda parte 
do século XX, mas um fenômeno histórico, tendo sempre promovido 
sucessivos surtos de modernização, seja na área econômica, área cultural 
ou jurídica. A intensidade com que a globalização se apresentou nas 
décadas de 1970 e 1980 deveu-se ao processo de liberalização de 
diversos setores da economia e à rápida evolução tecnológica, 
responsável pela aproximação de países e de empresas, pelo 
estabelecimento de um fluxo de capital acelerado e pela 
internacionalização da economia (FARIA, 2000, p. 63). Isso permitiu o 
desenvolvimento das relações comerciais internacionais e o 
fortalecimento dos agentes econômicos em âmbito mundial, 
ocasionando, no mesmo período, um enfraquecimento da soberania dos 
Estados, cada vez mais dependentes do mercado (ELALI, 2010, p. 146). 

Se a globalização pode trazer vantagens ao desenvolvimento – 
alocação mais eficiente de recursos, maior disponibilidade de bens, 
redução dos custos de capital e de transporte e maior acesso à tecnologia 
–, é verdade também que certos pontos negativos podem ser 
identificados (ELALI, 2010, p. 150). Em um contexto de globalização, 
os incentivos econômicos estatais, cada vez mais presentes, podem se 

                                                      
52 Segundo LEONETTI (2003, p. 112), esta reforma decorreu do alinhamento da vontade 
dos conservadores no sentido de diminuir as alíquotas máximas do imposto sobre a renda 
e dos anseios dos liberais de expandir o universo de contribuintes. 
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tornar prejudiciais ao desenvolvimento social, eis que a partir deles 
surge uma concorrência fiscal tanto interna quanto externa. Por 
exemplo, tem-se, na Europa, que países em desenvolvimento (como 
Bulgária, Hungria, Polônia, entre outros) utilizam-se de maneira 
expressiva de desonerações tributárias para estimular sua economia, 
tendo logrado êxito em buscar investimentos de empresas privadas que 
estavam deixando de investir nos seus países originários (ELALI, 2010, 
p. 125). Essa é a lógica dos países menos desenvolvidos, obviamente 
por terem menos recursos para subvenção estatal direta às empresas. O 
grande problema é que, tanto o país que deixa de sediar as empresas, 
quanto o país onde a nova sede será estabelecida, deixam de arrecadar 
tributos, o que favorece a agenda neoliberal relativa à redução da carga 
tributária e à diminuição dos direitos sociais. 

O Estado social, como dito antes, utiliza-se tanto da subvenção 
direta quanto da tributação para intervir na economia. Em um momento 
político pautado pelo corte de gastos públicos, o segundo instrumento 
(traduzido em desonerações tributárias) ganha relevância, ainda mais 
quando tem o efeito de reduzir o nível da carga tributária global. 

As desonerações tributárias como instrumento de política social 
dos países em desenvolvimento será objeto de estudo no segundo 
capítulo deste trabalho. Neste ponto, todavia, necessário chamar atenção 
para o fato de que nem sempre as desonerações tributárias são uma 
opção deliberada dos países, eis que por vezes se apresentam como o 
único meio para garantir os investimentos privados, assegurando o nível 
de emprego e um mínimo desenvolvimento social. Em contexto de 
globalização, os governos muitas vezes se encontram entre duas 
alternativas: ou ampliam sua política desoneratória para concorrer com 
os demais países ou assistem uma fuga de investimentos que reflete na 
baixa da arrecadação fiscal (ELALI, 2010, p. 195). Em um ou em outro 
caso, todavia, é certa a derrota no que tange ao decréscimo da 
arrecadação, o que faz o presente estudo ganhar relevância, na medida 
em que essa situação é potencialmente lesiva ao Estado social. 

 
1.3  O diagnóstico brasileiro: um contraponto entre a expansão das 

despesas decorrentes do caráter universalista dos direitos sociais 
assegurados pela CF/88 e a atual política fiscal desoneratória 

 
O Brasil elevou, em 1988, os direitos sociais à condição de 

fundamento constitucional, mas o fenômeno do neoliberalismo, que 
também impacta na política interna nacional, manteve sempre por perto 
o fantasma do esvaziamento do Estado de bem-estar social. Aliás, a 
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ideia neoliberal funcionou como pressuposto econômico-orçamentário 
para estabilização do Plano Real na década de 1990 (COSTA, 2009). 

A proposta deste terceiro tópico do primeiro capítulo é, portanto, 
avaliar a influência do neoliberalismo no Estado social brasileiro, de 
maneira a identificar os verdadeiros contornos do Welfare State 
nacional, a partir da relação entre os direitos sociais constitucionalmente 
assegurados e os gastos governamentais para sua efetivação. 
 

1.3.1  A dimensão do gasto social no Estado de bem-estar social 
brasileiro 

 
Pierson (2007, p. 103) concebe o nascimento de um Welfare State 

a partir de três eventos: a data da introdução do sufrágio universal, ou 
seja, o momento a partir do qual os beneficiários das prestações públicas 
ganham participação política; a data da introdução da seguridade social 
no país como um direito subjetivo, superando sua concepção assistencial 
para alcançar o patamar de compromisso com o resultado da prestação 
social universal; e a data em que o gasto social público alcança o 
patamar de 3% do produto interno bruto, o que sinaliza a contrapartida 
material do novo compromisso público. 

Quanto ao momento da introdução do sufrágio universal, a ponto 
de abarcar os indivíduos que seriam os beneficiários das prestações 
públicas que constituem os direitos fundamentais de segunda dimensão, 
tem-se que a amplitude da participação política popular cresceu no 
Brasil, como no resto do mundo, no decorrer do século XX.  Neste 
sentido, tem-se a inserção do voto feminino, por meio do Código 
Eleitoral de 1932, e o reconhecimento do direito de voto aos 
analfabetos, por meio da EC 25/1985. 

No que tange ao sistema previdenciário, tem-se que a 
Constituição de 1891 já previa norma desta natureza, tendo instituído a 
aposentadoria por invalidez, embora exclusivamente em benefício dos 
funcionários públicos. Em 1923, entrou em vigor a Lei Eloy Chaves 
(DL 4.682/23), por meio da qual se criou uma espécie de aposentadoria 
aos ferroviários, benefício posteriormente estendido aos portuários e 
marítimos (DL 5.109/26), e aos empregados de empresas de serviços 
telegráficos (Lei 5.485/28). Tal sistema era organizado no âmbito 
interno das empresas, coisa que mudou durante o governo de Getúlio 
Vargas, quando o sistema previdenciário passou a ser organizado por 
categoria profissional (GARCIA, 2017, p. 6). 

No geral, apesar da ausência de norma expressa na CF/88 
qualificando a república brasileira como um Estado Social e 
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Democrático de Direito, não há dúvidas de que se encontra estabelecido 
na ordem constitucional brasileira o princípio do Estado social. Isto 
porque, além de princípios expressamente positivados, como o da 
dignidade da pessoa humana, tem-se um extenso rol constitucional de 
direitos fundamentais sociais (ainda que carentes de sistematização, 
técnica legislativa e rigor científico), como os direitos dos trabalhadores 
e as diversas prestações sociais outorgadas como de responsabilidade do 
Estado (SARLET, 2015, p. 63-69). A CF/88, aliás, promoveu uma 
verdadeira expansão de políticas, representando uma mudança 
qualitativa em relação aos regimes de bem-estar precedentes, tendo 
assegurado uma série de novos direitos sociais aos brasileiros, o que 
aproximaria o país das realizações de bem-estar social do regime social-
democrata, em substituição ao universalismo básico (Welfare State 
residual) dos períodos anteriores (KERSTENETZKY, 2012, p. 212).  

Na nova ordem constitucional brasileira, portanto, o Estado 
democrático de direito elevou a posição do governo à de responsável 
pela transformação da realidade social. Neste sentido, tem-se que o 
direito à saúde53 e à educação54 não sofrem qualquer restrição em 
relação à capacidade financeira do indivíduo e não pressupõem qualquer 
contribuição financeira deste. Da mesma forma, tem-se a 
universalização da previdência (especialmente no meio rural) e da 
assistência social (a todos que dela necessite), bem como a designação 
do salário-mínimo como o valor mínimo para os benefícios de ambos os 
sistemas (KERSTENETZKY, 2012, p. 212). 

Em relação ao gasto público na área social – terceiro evento 
apresentado por Pierson (2007, p. 103) para a caracterização do Estado 
social –, tem-se que a universalização constitucional do bem-estar 
brasileiro foi responsável pela triplicação dos gastos públicos dessa 
natureza nos vinte anos que se seguiram à promulgação da CF/88, tendo 
tal cifra crescido duas vezes mais rápido que o PIB brasileiro no período 
(KERSTENETZKY, 2012, p. 211).  

                                                      
53 CF/88: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.” (BRASIL, 1988). 
54 CF/88: “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho.” (BRASIL, 1988). 
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Descontada à inflação, os gastos sociais brasileiros subiram 
172%55 entre 1995 e 2010 (de R$ 233 bilhões para R$ 638,5 bilhões), 
sendo que o gasto per capta mais que dobrou (de R$ 1.471,46 para R$ 
3.324,84) (CASTRO, RIBEIRO, et al., 2012, p. 9).  

Sobre o tema, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA) vinha ao longo dos anos dimensionando o gasto social federal 
brasileiro, consubstanciado na oferta governamental de bens, serviços e 
transferência de renda. O objetivo é o de avaliar a efetividade os direitos 
sociais relativos às condições básicas de vida da população e 
especialmente quanto à pobreza e à desigualdade (CASTRO, RIBEIRO, 
et al., 2012, p. 4). Os relatórios emitidos, todavia, foram descontinuados 
em 2010, mas as informações sobre os gastos sociais passaram a ser 
prestadas de pelo Senado Federal a partir de 2013 por meio do sistema 
“Siga Brasil” (BRASIL, 2018).  

Comparando-se as informações, chega-se ao seguinte panorama: 
     

Tabela 1 – Evolução do Gasto Social Federal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: (CASTRO, RIBEIRO, et al., 2012; BRASIL, 2018) 

 
Em função do crescimento econômico brasileiro no período, tem-

se que o percentual dos gastos sociais em relação ao PIB subiu apenas 
de 11,24% para 15,54% em 2010 (CASTRO, RIBEIRO, et al., 2012, 

                                                      
55 O cálculo realizado pelos autores deu-se por valores deflacionados, considerando os 
valores dos gastos sociais federais de cada ano atualizados pelo IPCA para o ano de 2011. 
Em valores nominais, o aumento seria ainda maior. 
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p.31), e para 16,92% em 2017 (BRASIL, 2018). Esses dados vão ao 
encontro do levantamento realizado por Kerstenetzky e Guedes (2018), 
por meio do qual se comprovou que o aumento dos gastos sociais 
brasileiros, posteriormente à CF/88, deu-se em ritmo superior aos 
demais países da OCDE que já possuem um Estado social consolidado. 

Grande parte desses gastos sociais brasileiros é relativo à 
previdência social, que em 2010 alcançou o percentual de 7,38% do 
PIB, seguida pela previdência dos servidores públicos federais (2,26% 
do PIB em 2010), da saúde (1,68% do PIB em 2010), da educação 
(1,11% do PIB em 2010) e da assistência social (1,07% do PIB em 
2010) (CASTRO, RIBEIRO, et al., 2012, p. 22). No campo da saúde, 
tem-se que o governo federal brasileiro pretendeu gastar em 2018 o 
valor de R$ 114,8 bilhões de reais (BRASIL, 2018). Nessa quantia, 
todavia, não estão considerados os gastos tributários com saúde na 
modalidade de desoneração tributária (gastos indiretos ou gastos 
tributários), que correspondem a outros R$ 39 bilhões de reais, ou 
33,97% do gasto antes referido (BRASIL, 2017).  

Inegável, portanto, a configuração do Welfare State brasileiro a 
partir da redemocratização operada pela nova ordem constitucional, eis 
que presentes o sistema de direitos relativos à previdência social e 
demais direitos fundamentais de segunda dimensão asseguradores dos 
direitos humanos, a ampla participação política dos potenciais 
beneficiários desse sistema de direitos e o crescimento dos gastos 
públicos na área social. Estes requisitos, no entanto, nem sempre 
garantem o estabelecimento de um Estado social eficiente. É preciso 
também avaliar se o Estado está comprometido com a proteção social e 
com a universalização de serviços inerentes ao verdadeiro Welfare State, 
o que exige uma análise dos seus gastos sociais para além de um viés 
quantitativo (ALVARENGA, 2012). 

No Brasil, além de baixos (em relação aos demais países), os 
gastos sociais federais sofrem também de ineficiência, especialmente 
por conta da precária focalização dos serviços públicos, que os torna 
regressivos. Regressivos são os gastos sociais realizados em benefício 
da camada mais rica da população, ou oferecidos pelo governo a toda a 
sociedade, sem distinção de renda. Progressivos, por outro lado, são os 
gastos sociais que privilegiam as camadas mais pobres da sociedade, por 
promoverem uma redistribuição de renda (KERSTENETZKY, 2009). 

Neste sentido, Nogueira (2005, p. 613) denuncia a distorção do 
Estado social brasileiro, que deliberadamente gasta mais com os mais 
ricos, especialmente na educação. Sobre este ponto, Kerstenetzky (2012, 
p. 156) afirma que os gastos sociais brasileiros mais redistributivos da 
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renda (ou progressivos) são os programas de transferência de renda 
condicionada e de universalização da educação primária, embora o 
primeiro sofra de limitações de horizontalidade (falta uma verdadeira 
universalização) e o segundo peque por sua baixa qualidade. Os demais 
gastos (educação secundária e superior, previdência social e saúde), 
consubstanciados na grande parcela do gasto social brasileiro, segundo a 
autora são menos redistributivos por se destinar em grande parte à 
parcela da sociedade não considerada carente de recursos econômicos. 
No caso da previdência, porque se destina a indivíduos que ao menos no 
mercado de trabalho estão inseridos; no caso da educação secundária e 
superior, porque as camadas mais pobres não chegam a tal nível de 
escolaridade; e no caso da saúde, por ser primordialmente curativa ao 
invés de estar focada na prevenção básica.  

Em resumo: se o governo brasileiro gasta mais com previdência 
social, saúde e educação (secundária e superior) do que com programas 
de transferência de renda, pode-se dizer que os gastos brasileiros são 
majoritariamente regressivos. 

Mas não é só isso. 
Conforme esclarecido no item 2.2, referente ao processo de 

esvaziamento do Estado de bem-estar social, tem-se que os gastos 
sociais brasileiros estão se tornando cada vez mais focalizados, a 
despeito da universalização dos direitos sociais estabelecida pela CF/88. 
Isso se dá por conta do processo de focalização, privatização e 
terceirização dos serviços públicos, cujo processo tem como instrumento 
as desonerações tributárias, tema que será tratado inicialmente no 
próximo item e que será objeto do segundo capítulo deste estudo. 
 

1.3.2  A dimensão da carga tributária no Estado de bem-estar social 
brasileiro e as desonerações tributárias 

 
Gasto e arrecadação são dois lados da mesma moeda. Apesar de 

os gastos sociais brasileiros serem insatisfatórios (em quantidade e em 
efetividade), a evolução arrecadatória também tem um papel importante 
neste cenário de focalização dos serviços públicos. 

Segundo o IPEA (GOMES, 2015, p. 37; GOBETTI e ORAIR, 
2016, p. 7; ORAIR, 2015, p. 17), o Brasil possui uma carga tributária 
equivalente à média dos países da OCDE, gravitando em torno de 33% 
do PIB desde 200556.  

                                                      
56 Em 2015, a carga tributária média dos países da OCDE foi de 34,27% do PIB, 
enquanto a brasileira foi de 32,05% (CARVALHO, 2018). 
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Essa carga tributária como proporção do PIB cresceu cerca de 12 
pontos percentuais, entre 1988 e 2010, alcançando o patamar máximo de 
34,9% em 2008 (KERSTENETZKY, 2012, p. 213; IPEA, 2011; 
CARVALHO, 2018; ORAIR, 2015, p. 20), patamar superior ao 
crescimento da carga tributária dos países da OCDE 
(KERSTENETZKY e GUEDES, 2018, p. 2098). O fenômeno se deu, 
inicialmente, por conta das instituições e regulamentações das 
contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social, 
cujo gasto crescia a cada ano (ORAIR, 2015, p. 12). Após 2005, a maior 
parte do crescimento se deu pela ampliação da base de incidência 
decorrente do crescimento da economia e da formalização das relações 
de trabalho (ORAIR, 2015, p. 16). 

Todavia, mais do que isso, pode-se dizer que grande parte do 
problema da tributação brasileira reside na regressividade da sua 
incidência (IPEA, 2011; GOBETTI e ORAIR, 2016), ocasionada por 
três motivos: a ampliação da base de contribuintes e a redução dos 
valores per capta a serem pagos, em sentido contrário ao do princípio da 
capacidade contributiva; a incidência tributária focada no consumo e na 
produção, em detrimento da incidência sobre a renda e a propriedade; 
grande utilização de política fiscal desoneratórias, que privilegiam as 
pessoas com maior capacidade econômica. 

O primeiro pode ser considerado uma causa regressiva direta, 
decorrente da legislação relativa à tributação sobre a renda. Não 
obstante o princípio da capacidade contributiva ter sido 
constitucionalmente57 previsto para todos os impostos no Brasil, bem 
como a norma constitucional relativa ao imposto sobre a renda58 ter 
previsto alíquotas progressivas para este tributo, a realidade brasileira 
aponta para uma alíquota efetiva regressiva deste imposto.  

Segundo o IPEA, a alíquota efetiva paga pela parte da sociedade 
que aufere entre R$ 201 mil e R$ 328 mil por ano é de 12,1%, caindo 
para 7% para aqueles que auferem renda em patamares superiores a R$ 
1,3 milhões (GOBETTI e ORAIR, 2016, p. 24). Uma das causas dessa 

                                                      
57 CF/88: “Art. 145. (...). §1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e 
serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.” (BRASIL, 1988) 
58 CF/88: “Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...). III - renda e 
proventos de qualquer natureza; (...). § 2º O imposto previsto no inciso III: I - será 
informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na 
forma da lei; (...).” (BRASIL, 1988). 
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distorção decorre da não tributação dos lucros das pessoas jurídicas 
distribuídos às pessoas físicas, que no Brasil são isentos de imposto 
sobre a renda. Caso fossem tributados, elevariam a alíquota efetiva deste 
imposto para 13,2% (caso a tributação fosse estabelecida em 15%) ou 
para 17,5% (caso a tributação se desse pelas alíquotas da tabela de 
imposto sobre a renda vigente) (GOBETTI e ORAIR, 2016). Outra 
causa dessa distorção decorre da dedutibilidade de certas despesas 
fictícias (juros de capital próprio) do imposto sobre a renda de pessoas 
jurídicas (GOBETTI e ORAIR, 2016, p. 32). Ambas as causas, todavia, 
não surgiram a partir da criatividade das autoridades tributárias 
brasileiras, mas possuem raízes em concepções de política econômica 
muito populares nas décadas de 1970 e 1980, que se convencionou 
chamar de agenda neoliberal, consoante tratado no item 2.2.3.3. 

O segundo seria uma causa regressiva indireta, decorrente da 
majoritária incidência tributária sobre o consumo de bens e serviços em 
detrimento da incidência sobre o capital ou o patrimônio imobiliário 
(ORAIR, 2015; GOBETTI e ORAIR, 2016).  

Comparando-se o Brasil com os países da OCDE, caso fossem 
considerados apenas os tributos indiretos (sobre bens e serviços), o país 
subiria do vigésimo para o segundo lugar no ranking dos países com 
maior carga tributária; se fossem considerados apenas os tributos diretos 
(sobre renda e patrimônio), o país cairia para o trigésimo lugar (ORAIR, 
2015). Não se descuida, aqui, da ideia que pode ser extraída na doutrina 
internacional no sentido de que a renda de uma pessoa também pode ser 
medida em função do seu consumo, como lembra Leonetti (2003, p. 20). 
Essa ideia, todavia, não se apresenta como a melhor simplesmente 
porque parte da renda de uma pessoa pode ser poupada ou investida, ao 
invés de gasta na aquisição de bens de consumo tributados (SOUZA, 
1970). Ademais, o resultado da poupança do indivíduo que 
experimentou maior renda (e que, por ter poupado, foi tributado no 
mesmo patamar daquele que experimentou menor rendimento) costuma 
ser transformado em bens imóveis, cujo tributo (agora direto, sobre a 
propriedade) tem alíquotas menores. Isso é o que faz com que a 
tributação indireta sobre consumo (e produção) seja responsável por 
aumentar a desigualdade de renda medida de acordo com o Coeficiente 
de Gini (CARVALHO, 2018; IPEA, 2011, p. 4).  

O terceiro, e mais importante para este estudo, é definido pela 
utilização sistemática de desonerações fiscais como instrumento de 
focalização dos serviços públicos e privatização do Estado social 
brasileiro, mas que acabam por privilegiar contribuintes com maior 
capacidade econômica. 
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No caso da saúde, especificamente, Leonetti (2003, p. 25) mostra 
que a regressividade desse gasto social está presente nas deduções59 do 
imposto de renda decorrentes de desembolsos dos contribuintes com 
despesas médicas, eis que este benefício legal é garantido apenas às 
pessoas que auferem maior renda (que apresentam declaração completa 
de imposto sobre a renda), excluindo, portanto, a totalidade dos 
contribuintes que se encontram abaixo da linha de isenção60.  

Na área da educação, notadamente no âmbito do ensino superior, 
tem-se que as classes superiores acabam por fazer mais uso dos gastos 
públicos por terem mais acesso às universidades públicas, que na maior 
parte dos casos seleciona seus beneficiários por meio de processo 
meritocrático. Neste sentido, Reisman (2001, p. 139) atribui o fenômeno 
ao grande mercado de escolas secundárias privadas (usufruída em maior 
escola pelos indivíduos menos dependentes), que por vezes acabam 
sendo beneficiadas por benefícios fiscais decorrentes de doações 
recebidas, da ausência de finalidade lucrativa ou da possibilidade de 
dedução das mensalidades escolares do imposto sobre a renda das 
pessoas físicas. 

Neste sentido, tem-se que a política fiscal brasileira sofreu uma 
grande mudança a partir de 2007, deixando de focar na oneração 
tributária como instrumento para efetivação das políticas públicas para 
focar na desoneração tributária como meio de privatização de serviços 
públicos (CARVALHO, 2018; ORAIR, 2015). Isso já acontecia antes, 
conforme se verá no capítulo seguinte, mas na década de 2000 tais 
medidas de desoneração tributária começaram a ser implementadas 
sistematicamente, tendo alcançado R$ 112 bilhões de reais em 2014 
(ORAIR, 2015) e R$ 282 bilhões de reais para 2018, o que representa 
3,97% do Produto Interno Bruto – PIB previsto para o período e 20,67% 
da arrecadação estimada pela RFB (BRASIL, 2017). Na América 
Latina, o Centro Interamericano de Administrações Tributárias – CIAT 
estimou uma média dos gastos tributários em torno de 3,5% do PIB 
(LONGINOTTI, 2017). Pela metodologia adotada pelo CIAT, a gasto 
tributário brasileiro alcançou o percentual de 4,4% do PIB na média dos 
últimos três anos (LONGINOTTI, 2017). 

                                                      
59 Como se verá no decorrer desse trabalho, as deduções de base de cálculo de impostos 
consistem em desonerações tributárias, que tem natureza análoga à do gasto público 
direto. Em outras palavras: o governo pode optar por implementar a saúde efetuando 
pagamentos diretos ou abrindo mão de receitas tributárias que poderia vir a receber. 
60 No Brasil, desde 2015, são isentos do imposto sobre a renda os contribuintes que 
auferem rendimentos mensais de até R$ 1.903,98 (art. 1º, IX, Lei 11.482/2007, com 
redação dada pela Lei 13.149/2015). 
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Tendo em vista a alta carga tributária brasileira, torna-se mais 
fácil ao governo federal utilizar-se do expediente de desonerações 
tributárias para veicular políticas públicas em diversas áreas (IPEA, 
2011), e esse panorama foi recentemente ampliado no país por conta de 
dois fatos: (a) utilização de contabilidade criativa governamental, nos 
anos de 2013 e 2014, a fim a possibilitar a dedução das desonerações 
tributárias da meta de superávit primário do governo federal61; e (b) a 
aprovação da Emenda Constitucional (EC) 95/2016 (BRASIL, 2016), 
por meio da qual se instituiu o “Novo Regime Fiscal” e se estabeleceu 
limitações aos gastos públicos diretos até o ano 2036. Ora, sendo 
limitados os recursos para criação de despesa vinculada a determinada 
política pública, por certo o governo resta ainda mais incentivado a optar 
pela alternativa de efetuar referida política por meio da desoneração 
tributária, ainda mais quando a receita pública renunciada neste processo 
não afeta a meta econômica estabelecida no orçamento público. 

A grande questão, todavia, é que a utilização sistemática desse 
instrumento de política gera reflexos no Estado social, na maioria das 
vezes para lhe retirar a universidade que, no Brasil, lhe é inerente. 
Conforme visto no item 2.2.3.1, especialmente com base na teoria de 
Titmuss (1968; 1969; 1974), o processo de focalização dos serviços 
públicos tem por consequência a precarização destes, o que significa o 
esvaziamento dos direitos de segunda dimensão estabelecidos como 
fundamentais pela CF/88 e o compromete os direitos humanos por eles 
representados. 

Isso se dá, primeiramente, porque as desonerações tributários, por 
natureza, reduzem o orçamento público, o que reflete nas áreas sociais 
mais sensíveis, impedindo a ampliação da cobertura (LIMA, 2017). Em 
segundo lugar, porque, na medida em que se confere descontos 
tributários pela utilização de serviços sociais privados, tem-se um 
processo de transferência ao mercado das prestações sociais, o que faz 
com que os serviços residuais ainda prestados pelos governos sejam 
estigmatizados pela ideia de assistencialismo, em lugar da ideia de 
direito (TITMUSS, 1968). Em terceiro lugar, porque é grande a 
dificuldade de se controlar a efetividade desse tipo de política, o que 
compromete a avaliação das prestações sociais veiculadas por este 
instrumento (HENRIQUES, 2010). Em quarto lugar, por conta dos 
problemas relativos a sua eventual falta de legitimidade, na hipótese de 

                                                      
61 Em 2013 e 2014, as LDOs brasileiras passaram a admitir a possibilidade de dedução 
das desonerações tributárias das metas de superávit primário estabelecidas (exemplo: art. 
3º, Lei 12.708/2012; art. 3º, Lei 12.919/2013).  
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seu direcionamento a grupos específicos (com maior poder de lobby) por 
um processo decisório democrático meramente formal, o que pode 
ocasionar o estabelecimento de uma classe de privilegiados (NABAIS, 
1998). 

No capítulo segundo, propõe-se uma análise detalhada do 
instrumento da desoneração tributária, o que se pretende fazer por meio 
da identificação da questão no contexto internacional, do 
estabelecimento das discussões conceituais pertinentes e da descrição 
dos seus limites e das suas formas de controle. O objetivo dessa segunda 
parte é identificar, no ordenamento jurídico brasileiro, a existência de 
normas legais destinadas a impedir o uso equivocado ou abusivo das 
desonerações tributárias, para que se possa, com base nelas, avaliar no 
terceiro capítulo a adequação desse instrumento de política fiscal no 
Brasil. 
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2 DESONERAÇÕES TRIBUTÁRIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS: 
CARACTERÍSTICAS, LIMITES E FORMAS DE CONTROLE 

 
 

No primeiro capítulo, buscou-se estudar o panorama histórico das 
transformações do Estado sob a ótica das suas responsabilidades e do 
seu financiamento. Concluiu-se que na segunda metade do século XX 
teve início um paradigma social e econômico pautado pelo resgate dos 
valores do liberalismo, mas descompromissado com a efetivação direta 
de uma justiça social. Tal paradigma, conforme visto, permitiu a 
consolidação de um discurso em prol de um maior controle fiscal dos 
países e pela da redução da sua carga tributária, tanto em termos 
absolutos (globais) quanto em termos individuais (para cada cidadão), o 
que dificulta o financiamento do Estado social.  

Com essa diminuição das receitas, os Estados precisam buscar 
outras maneiras para prestar as políticas públicas cuja responsabilidade 
lhe foram impostas (no Brasil, constitucionalmente impostas), e um dos 
instrumentos para isso é transferência ou terceirização dos serviços 
públicos para o mercado, o que se faz por meio da concessão de 
desonerações tributárias a indivíduos e empresas para estimular o 
consumo privados de serviços sociais como saúde, educação e 
previdência (SCHICK, 2007, p. 10).  

Conforme se viu nos itens 2.2.3, o grande problema das 
desonerações tributárias é a privatização dos serviços públicos e o 
estabelecimento de políticas públicas sociais focalizadas, o que faz com 
que as prestações estatais oferecidas à parte mais vulnerável da 
sociedade sejam precárias e insuficientes, minando a efetividade do 
Estado social constitucionalmente stabelecido e comprometendo-se a 
promoção dos direitos humanos. Outros problemas, todavia, podem ser 
identificados no uso das desonerações tributárias, como redução do 
orçamento público (LIMA, 2017), a dificuldade de controle de sua 
eficiência (HENRIQUES, 2010) e a recorrente falta de legitimidade 
(NABAIS, 1998). 

A dificuldade do controle das desonerações tributárias pode, 
ainda, ser desmembrada em duas partes. Primeiramente, enquanto as 
despesas diretas exigem aprovação legislativa dentro do orçamento 
público, a desoneração tributária se apresenta como uma política pública 
discutida fora desse processo. Em segundo lugar, enquanto uma despesa 
direta recebe uma dotação orçamentária de valor pré-definido, 
desoneração tributária pode significar um cheque em branco ao governo, 
em virtude das dificuldades de mensuração do seu alcance.  
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O problema relativo à legitimidade, por sua vez, está diretamente 
ligado ao dever fundamental de pagar tributos, que não pode ser 
dispensado de maneira imotivada ou injusta, pois isso quebraria os 
vínculos de solidariedade que pressupõem a cidadania (NABAIS, 1998). 
É necessário que a concessão de benefícios fiscais não fique à mercê de 
interesses políticos e econômicos outros, que não aqueles estabelecidos 
como base do sistema constitucional, como a promoção dos direitos 
humanos e a efetivação do Estado social. O estabelecimento de 
privilégios odiosos por meio de benefícios fiscais, conforme 
denunciando pela doutrina  (TORRES, 1995, p. 294), quebram essa 
lógica, tornando-se, portanto, ilegítimos. 

Apesar de tudo isso, o uso desse instrumento, cujo conceito será 
tratado nos tópicos seguintes, cresceu bastante no Brasil após a 
promulgação da CF/88, com os seguintes objetivos: (a) ampliar a rede 
de concessão de serviços públicos (modelo privatizado de serviço 
público) (MENDES e WEILLER, 2015); (b) estimular da economia, 
especialmente em 2007 com o Plano de Aceleração do Crescimento 
(PAC) (BRASIL, 2007) e em 2011 com o Plano Brasil Maior (BRASIL, 
2011); (c) oferecer alívio financeiro a pessoas físicas e jurídicas 
endividadas, o que é realizado por meio do perdão de dívidas tributárias. 

Neste capítulo, foca-se no instituto da desoneração tributária no 
intuito de averiguar se o ordenamento jurídico brasileiro oferece meios 
para controle do uso indevido deste instrumento de política fiscal. Em 
outras palavras: se existem meios legais para impedir que as 
desonerações tributárias possam retirar efetividade dos direitos sociais 
fundamentais e comprometer a promoção dos direitos humanos no 
Brasil.  

Para alcançar esse objetivo, intenta-se, neste capítulo, apresentar 
o panorama das desonerações tributárias no mundo, estabelecer suas 
premissas conceituais, sistematizar seus limites legais e apresentar as 
formas de controle existentes no ordenamento jurídico brasileiro. 
 
2.1 Desonerações tributárias no mundo e a concorrência fiscal 

internacional 
 

Segundo Schick (2007), a parte do orçamento dos países da 
OCDE relativa às despesas diretas vem declinando ao longo dos anos, 
em detrimento do aumento dos gastos indiretos. O Reino Unido, bem 
como os países por ele colonizados, teriam sido os primeiros a 
utilizarem-se desse recurso para incentivar a economia e a área social, 
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especialmente no período do pós-guerra (a partir de 1944) (ELALI, 
2010). 

A partir disso, o uso desse instrumento restou disseminado em 
todo o mundo, especialmente por conta da globalização, que permite 
uma concorrência fiscal entre países e exige destes uma postura 
desoneratória condizente com os princípios neoliberais. Avi-Yonah 
(2000, p. 1576), neste sentido, destaca que, em um contexto tecnológico, 
financeiro e econômico globalizado, em que empresas podem migrar 
suas atividades de um país para outro em curto espaço de tempo e sem 
custos relevantes, a concorrência fiscal permite que os governos sejam 
manipulados por empresas que, ao final, escolhem a melhor oferta fiscal 
para decidir acerta do desenvolvimento das suas atividades.  

Tem-se, por exemplo, a desoneração tributária realizada pelos 
EUA em 1983 sobre os rendimentos do mercado financeiro, que obrigou 
grande parte dos países a fazer o mesmo, sob pena de migração do 
capital especulativo para a América do Norte. Como economia forte, a 
Alemanha tentou resistir a esse movimento em 1988, mas teve que rever 
sua posição poucos meses depois, quando identificada uma massiva 
migração de capital especulativo para Luxemburgo (AVI-YONAH, 
2000, p. 1583).   

Avi Yonah (2000, p. 1583) chamou esse processo de “race to the 
botton”62, considerando-o como um jogo em que todos perdem, na 
medida que os governos ficam divididos entre duas opções 
financeiramente ruins: ver sua base de financiamento reduzida pela 
intensificação do uso de políticas desoneratórias ou em função da fuga 
de capitais para países com tributação favorecida, que levam consigo 
também as receitas tributárias, resultando sempre na diminuição do 
orçamento público destinado às áreas sociais.  

Sendo o poder de tributar uma importante face da soberania 
estatal, percebe-se a crise da concepção de Estado nesse contexto. 
Segundo Hoffe (2005, p. 190-192), apesar de não se poder falar, 
tecnicamente, em fim da soberania estatal, é possível reconhecer um 
déficit de soberania enfrentado pelos Estados em maior ou menor escala 
de acordo com a capacidade destes de se proteger da influência dos 
agentes externos, de ordem econômica e financeira. Certo é, no entanto, 
que o exercício do poder tributário costumava ser um problema interno, 
mas hoje em dia é um importante elemento geopolítico, de tão próximas 
que se encontram as economias mundiais (NABAIS, 2004, p. 70). 

                                                      
62 “Corrida ao fundo do poço”, em tradução livre. 
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No início, essa concorrência fiscal era vista como benéfica, 
defendida com entusiasmo por diversos pensadores em um quadro de 
triunfo da ideologia neoliberal, que impunha aos Estados um aumento 
da eficiência de suas despesas públicas (NABAIS, 2004, p. 84). Tratava-
se de um raciocínio que abstraia a função redistributiva dos tributos, 
como se as pessoas recebessem benefícios do Estado na exata medida 
com que haviam contribuído (NABAIS, 2004, p. 85). Hoje, verifica-se 
que esse modelo resulta em subtributação, pois os Estados, preocupados 
com a atração de investimento externo, são forçados a baixar os níveis 
de tributação e, consequentemente, de despesas com políticas públicas 
(NABAIS, 2004, p. 85). 

O resultado é que os governos, além de diminuírem suas 
despesas, acabam voltando suas bases tributárias para situações 
econômicas menos voláteis, como a relação de trabalho e o consumo 
(AVI-YONAH, 2000, p. 1577). No caso do aumento da tributação sobre 
o trabalho, pode-se ampliar o nível de desemprego no país; no caso do 
tributo sobre o consumo, pode-se tornar a carga tributária regressiva 
(AVI-YONAH, 2000, p. 1578).  

Estabelece-se, assim, um dilema entre globalização e 
desenvolvimento social e, neste sentido, vale lembrar das palavras de 
Torres (1995, p. 294) no que se refere à política de incentivos do 
governo brasileiro, a qual teria se mostrado nociva aos interesses da 
coletividade por não ter produzido o desenvolvimento econômico 
esperado e por ter implicado em desperdício de receitas tributárias (na 
forma de desoneração fiscal), destinadas a setores atrasados e 
improdutivos da economia. No mesmo sentido, Buffon e Bassani (2013) 
registram que, principalmente a partir do ano 2000, foram concedidos 
no Brasil, em nome da geração de empregos, muitos incentivos e 
benefícios de ordem financeira e fiscal que na verdade visavam 
beneficiar empreendimentos oportunistas e não comprometidos com os 
objetivos que serviram de pretexto à concessão das benesses63. 

                                                      
63 Vale lembrar, aqui, a tese de GOULARTI (2018; 2016; 2014), por meio da qual o autor 
demonstra que a maior parte das desonerações tributárias implementadas no Estado de 
Santa Catarina desde 1966 são políticas a serviço da acumulação de capital da classe 
empreendedora, com o propósito de maximizar a taxa de lucro do setor privado sem 
compromisso com o desenvolvimento sócio-econômico. Em outras palavras, a tese do 
autor é de que, se as desonerações tributárias estudadas não influenciaram no 
desenvolvimento da região, limitaram-se, portanto, a privilégios gratuitos. 



85 
 

 

Apresentada a problemática das políticas fiscais desoneratórias 
no mundo, necessário avaliar as políticas de igual natureza 
implementadas no Brasil pelo governo federal após a CF/88. Esta será 
descrita no capítulo seguinte, na tentativa de demonstração do tamanho 
do Estado social brasileiro veiculado por estas políticas públicas, bem 
como dos desafios relativos à fiscalização e eficiência dessas medidas. 
No presente capítulo, será trabalhado propriamente o instituto da 
desoneração tributária, partindo-se do seu conceito, passando-se pelos 
limites impostos pela legislação brasileira e pelas orientações da OCDE, 
para se alcançar, ao final, suas formas de controle. 
 
2.2 O conceito de desonerações tributárias 

 
José Souto Maior Borges (2001) assevera que, dentro do poder de 

tributar conferido ao Estado, encontra-se o poder de isentar. Regis 
Fernandes de Oliveira (2015, p. 299), por sua vez, trata o poder de 
isentar como uma decorrência direta deste poder de tributar. 

Roque Antônio Carrazza (2006) lembra que não se deve reduzir 
os incentivos fiscais à isenção, sendo certo que esta é apenas um dos 
instrumentos à disposição do governante para estimular comportamentos 
por meio de desoneração tributária. Neste sentido, Torres (1995, p. 242) 
identifica desoneração tributária à renúncia de receita, que 
correspondem a um mecanismo fiscal empregado na vertente da receita 
pública (isenção, redução da base de cálculo ou da alíquota do tributo, 
etc.) que produz o mesmo resultado econômico de qualquer despesa 
(subvenção, subsídio, restituições, etc.). É um instrumento do dirigismo 
econômico, por meio do qual o governo que visa ampliar a oferta de 
serviços públicos e desenvolver economicamente determinada região ou 
setor de atividade (HARADA, 2011). 

O importante, todavia, é não conceber a desoneração tributária 
como um fenômeno de Direito Tributário, mas como um evento 
submetido ao regramento do Direito Financeiro. Aquela disciplina se 
preocupa em tolher o poder do Estado, protegendo o contribuinte, 
enquanto esta, no que se refere à desoneração tributária, serve à garantia 
do controle desta não-tributação, de forma a proteger o erário dos 
privilégios odiosos e do desperdício de recursos (CORREIA NETO, 
2016).  

Divergências metodológicas e conceituais a respeito do tema, 
todavia, torna tormentosa a comparação entre as políticas adotadas em 
cada país, aumentando o grau de subjetividade associado à temática 
(ALVARENGA, 2012; GOMES, 2015; PELLEGRINI, 2014). Até 
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agora, utilizou-se como sinônimos os conceitos de desoneração 
tributária, incentivos fiscais, gastos tributários e renúncia de receita. 
Necessário, todavia, adotar um acordo semântico para se poder 
classificar essas espécies e permitir as comparações que se farão 
necessárias nesse estudo. 
 

2.2.1 O problema da definição do sistema tributário de referência 
 

No âmbito internacional, a OCDE (2010) define desoneração 
tributária como a redução do tributo a pagar (e/ou a postergação do seu 
pagamento) que se apresente como exceção à base tributária normal (tax 
benchmark), ou seja, que se apresente de forma limitada a determinada 
situação ou grupo de pessoas64, independentemente do objetivo a ser 
alcançado. Trata-se simplesmente da não-tributação, qualquer que seja a 
sua forma jurídica, de um fato que em princípio seria gravado por 
determinada incidência tributária (ALMEIDA, 2000). 

O problema passa a ser, então, como identificar aquilo que se 
poderia definir como base tributária normal, uma vez que, mesmos em 
caso de normalidade, a tributação pode se apresentar de maneira 
diferente para cada contribuinte. Para deixar claro desde o início, traz-se 
o exemplo das imunidades tributárias brasileiras, as quais estabelecerem 
um tratamento tributário privilegiado a um grupo de pessoas, mas não 
representam um benefício tributário simplesmente porque inexistente o 
poder de tributar no caso concreto (TORRES, 1995, p. 399), ou seja, 
mesmo que o governo quisesse, não poderia tributar as pessoas ou 
objetos imunes. Outro exemplo são os tributos que por definição (lógica 
ou constitucional) apresentam situações diferenciadas para contribuintes 
distintos, como o imposto sobre a renda ou sobre a propriedade 
territorial rural no Brasil, que são constitucionalmente definidos como 
progressivos65.  

Neste ponto, Henriques (2010) salienta que não poderiam ser 
consideradas certas concessões tributárias estruturais correspondentes a 
tratamento diferenciado estabelecido em função de imunidades ou de 
benefícios vinculados à estrutura do tributo, eis que a norma de 

                                                      
64 Daí o recorrente uso da expressão “benefício tributário”. 
65 CF/88: “Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...); III - renda e 
proventos de qualquer natureza; (...); VI - propriedade territorial rural; (...). § 2º O 
imposto previsto no inciso III: I - será informado pelos critérios da generalidade, da 
universalidade e da progressividade, na forma da lei; (...). § 4º O imposto previsto no 
inciso VI do caput: I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a 
desestimular a manutenção de propriedades improdutivas;” (BRASIL, 1988).  
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incidência não poderia existir de outra forma no caso concreto. Da 
mesma forma, normas que dão efetividade aos princípios da capacidade 
contributiva, da seletividade ou da progressividade também não 
poderiam ser assim consideradas pois, nesses casos, o exercício do 
poder de tributar também está limitado, como se pode denotar da 
diferença de alíquotas dos já citados impostos sobre a renda de pessoa 
física e sobre a propriedade rural (PELLEGRINI, 2014). 

No mesmo sentido, Correia Neto (2016, p. 138) chama atenção 
para o fato de que certas vantagens tributárias, mesmo discricionárias, 
também não podem ser confundidas com desonerações tributárias 
estruturais porque, nelas, a eliminação da imposição fiscal se dá em 
decorrência da própria configuração da competência tributária prevista 
no texto constitucional, faltando-lhes. Assim, não poderia ser 
classificado como desoneração tributária o reajuste da tabela de isenção 
do imposto sobre a renda, mesmo sendo ele um ato discricionário do 
governo (PUREZA, 2007). Essa questão, no entanto, está aberta ao 
debate pois, sendo a progressividade do imposto sobre a renda um 
conceito constitucional genérico, sua efetivação se dá nos termos da 
vontade do legislador ordinário. 

De maneira semelhante ao disposto por estes autores, a RFB 
(2017) define o sistema tributário de referência (base tributária normal, 
tax benchmark) – a partir do qual se pode definir o que seria a 
desoneração tributária – como aquele baseado especificamente nos 
princípios da isonomia, da capacidade contributiva e da neutralidade da 
tributação. A desoneração tributária é assim considerada quando 
concebida de maneira desviada dos citados princípios para o alcance de 
políticas públicas outras que não focadas no incremento da arrecadação, 
ou seja, quando constituída por benefício fiscal que, para alcançar outros 
fins, não respeite a isonomia, a capacidade contributiva e a neutralidade 
da tributação. 

Observe-se, neste ponto, o texto constante do Demonstrativo dos 
Gastos Tributários anualmente publicado pela RFB, no que se refere à 
progressividade do imposto sobre a renda: 

 
Dessa forma, a tabela progressiva faz parte do 
sistema tributário de referência adotado pela RFB 
e as modificações no limite de isenção, no número 
e no valor das faixas de renda, no número e na 
graduação das alíquotas, apesar de gerarem 
impactos na arrecadação, não são consideradas 
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gastos tributários, pois constituem alterações da 
própria referência. (BRASIL, 2017, p. 17) 

 
E sobre as deduções permitidas em relação à base de cálculo do 

mesmo tributo: 
 

Por outro lado, apenas uma parte das deduções da 
base de cálculo são consideradas como parte da 
estrutura normal desse tipo de tributação. Entre 
elas, citam-se as decorrentes do próprio conceito 
de renda (dedução dos gastos incorridos para 
obter renda, livro caixa), as destinadas a conferir 
progressividade (faixa de isenção), ou a dar 
caráter pessoal (dedução por dependentes) ao 
tributo. Assim, as deduções da base de cálculo que 
não decorrem de critérios estruturais do imposto 
de renda, são consideradas desvios do desenho 
normal do tributo e configuram gastos tributário. 
É o caso das deduções dos gastos com saúde e 
educação. 
As deduções do imposto de renda devido a título 
de incentivo a doações e patrocínios em favor de 
atividades culturais, esportivas, dos fundos da 
criança e do idoso, constituem um desvio da regra 
geral de tributação, pois não decorrem de 
elementos estruturais do tributo, e por isso são 
considerados gastos tributários. (BRASIL, 2017, 
p. 17) 

 
Assim, tem-se que o abatimento de base de cálculo concedido ao 

contribuinte do imposto sobre a renda que possua dependentes também 
não é considerado uma desoneração tributária, pois tem como objetivo 
corrigir desvios e garantir o respeito à capacidade contributiva. Em 
contraponto, o abatimento de base de cálculo concedido ao mesmo 
contribuinte em decorrência de uma doação por ele efetuada a uma 
entidade assistencial sem fins lucrativos deve ser considerada uma 
desoneração tributária com o objetivo de estimular o assistencialismo, 
eis que não se está tentando, com esse abatimento, adequar a capacidade 
contributiva do indivíduo. 

Note-se que não há diferença estrutural entre esses dois tipos de 
regras desoneratórias, como lembra Correia Neto (2016, p. 141), sendo 
impossível distinguir, pela simples leitura do texto legal, se a 
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desoneração é necessária (estrutural) ou discricionária66 (desoneração 
tributária propriamente dita). A diferença está na justificativa. 

Do já citado Demonstrativo dos Gastos Tributários da RFB 
(2017), percebe-se como a justificativa pode servir de elemento 
definidor da integração ou não da desoneração tributária ao sistema 
tributário de referência. Destaca-se, neste sentido, a justificativa adotada 
para não se conceber a isenção dos dividendos em relação ao imposto 
sobre a renda como um benefício fiscal: visa, o benefício, “estabelecer a 
integração completa entre a pessoa física e a pessoa jurídica, tributando-
se esses rendimentos exclusivamente na empresa e isentando-os quando 
do recebimento pelos beneficiários” (BRASIL, 2017, p. 21)67. Ou seja, 
tem-se que a norma quis estabelecer um padrão, e não beneficiar 
determinados grupos ou estimular a adoção de determinada forma 
societária. A diferença, todavia, é tênue, e nem sempre convence. 

Outro exemplo de dúvida, a partir dos critérios expressamente 
adotados pela RFB, é a dedução dos gastos particulares com educação 
da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física. Perceba-se 
a dificuldade de se definir se essa desoneração visa corrigir desvios e 
promover a equidade entre contribuintes que se encontram em situações 
diversas (em virtude do número de filhos em idade escolar, por 
exemplo), como pensa Leonetti (2015), ou se serve à veiculação de uma 
política pública educacional específica, por meio de concessão de 
benefícios a certos contribuintes, como pensa Pellegrini (2014) e como 
restou como estabelecido pela RFB (BRASIL, 2017). 

No mesmo impasse se encontra a isenção de imposto sobre a 
renda para contribuintes portadores de moléstias graves, que pode ser 
vista como forma de dar aplicação ao princípio da capacidade 
                                                      
66 Novamente, chama-se atenção à possível impropriedade do termo “discricionário”, eis 
que as desonerações estruturais também admitem um certo nível de discricionariedade na 
sua implementação, como no caso do reajuste da tabela do imposto sobre a renda da 
pessoa física (CORREIA NETO, 2016, p. 138). 
67 “Atualmente no Brasil, a renda auferida pelas pessoas físicas decorrente do 
recebimento de dividendos está isenta do imposto sobre a renda. Segundo a justificativa 
do Ministério da Fazenda (por meio da Exposição de Motivos nº 325/95, relativa ao 
Projeto de Lei nº 126/95 que instituiu essa isenção), a medida foi tomada visando 
estabelecer a integração completa entre a pessoa física e a pessoa jurídica, tributando-se 
esses rendimentos exclusivamente na empresa e isentando-os quando do recebimento 
pelos beneficiários. A forma e o grau de integração da tributação do imposto sobre a 
renda das pessoas físicas e jurídicas, mais especificamente o tratamento destinado aos 
dividendos, é considerado como parte da estrutura geral do imposto sobre a renda e, por 
mais que essa escolha possa levantar questões sobre justiça fiscal com impactos na 
equidade do sistema, ela faz parte do sistema tributário de referência atual.” (BRASIL, 
2017, p. 21). 
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contributiva, por presunção de que seus portadores tem menor 
capacidade financeira em virtude dos gastos com saúde que são 
obrigados a efetuar, mas que é considerado pela RFB (2017, p. 64) 
como uma política pública social veiculada por meio de desoneração 
tributária.  

Especificamente quanto à dedução das despesas decorrentes de 
gastos privados com saúde, Leonetti (2003, p. 18-30) faz um 
levantamento da doutrina internacional sobre o tema, assegurando que a 
maior parte dos posicionamentos são no sentido de que os gastos com 
saúde têm estreita relação com a capacidade contributiva, seja porque 
tais despesas podem ser incluídas dentre aquelas necessárias à geração 
da renda (como gastos relativos ao exercício profissional, que 
naturalmente se encontra excluído do conceito de renda), seja porque 
são gastos simplesmente involuntários. O autor, no entanto, também 
reconhece a possibilidade de se ver a dedutibilidade das despesas com 
saúde também como uma política pública, como uma exceção ao 
sistema tributário de referência estabelecida deliberadamente pelo 
Estado para alcançar determinado objetivo (LEONETTI, 2003, p. 25). 

Outra questão interessante é aquela relativa ao enquadramento no 
conceito de desoneração tributária das vantagens do Simples Nacional, 
programa que visaria dar efetividade ao princípio da capacidade 
contributiva entre as empresas – e assim não seria considerado 
desoneração tributária –, mas que pode também ser considerado como 
uma política fiscal de estímulo à economia ou ao empreendedorismo. Da 
mesma forma, o exemplo das imunidades tributárias, que por lhe 
faltarem discricionariedade não podem, a rigor, ser consideradas 
desonerações tributárias. Ambos os exemplos, no entanto, são 
atualmente classificados como desoneração tributária pela RFB 
(BRASIL, 2017). 

É de se registrar que essa questão envolve a classificação de uma 
desoneração tributária já instituída, relativa a um direito social 
constitucionalmente estabelecido, isto é, se a natureza fundamental do 
direito social em referência tem o condão de atribuir à referida 
desoneração o status de exceção ao sistema tributário (com natureza de 
política pública, portanto) ou, em contraponto, o status de medida 
efetivadora do princípio da capacidade contributiva. 

A doutrina, no entanto, também levanta questões sobre 
desonerações tributárias ainda não instituídas, também relativas a 
direitos sociais. Neste sentido, VIEIRA (2017, p. 145;147) destaca seu 
entendimento de que, não só as deduções dos gastos privados com saúde 
servem à efetivação do princípio da capacidade contributiva, como 
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também outras deduções deveriam ser criadas para se dar efetividade a 
outros direitos sociais, como o de habitação. 

Essas dúvidas, aliás, tornam-se ainda mais robustas quando se 
trata de tributos regulatórios, como os impostos aduaneiros, em relação 
aos quais as alterações de alíquotas fazem parte da sua própria natureza, 
consubstanciados que são em instrumentos de política financeira, 
econômica ou cambial (RIBEIRO, 2000). Neste sentido, questiona-se 
qual seria a base tributária de referência do imposto de importação, ou 
até que ponto ele demonstraria uma situação tributária normal e a partir 
de qual poderia ser considerado uma desoneração fiscal. 

Do Demonstrativo dos Gastos Tributários da RFB, pode-se 
perceber as particularidades na definição do sistema tributário de 
referência dos tributos extrafiscais. Segundo a RFB (2017), não é 
possível identificar uma alíquota geral para o imposto de importação, 
como forma de identificar desvios da tributação normal. Todavia, 
quando a redução do tributo está vinculada à destinação do produto ou 
às condições do importador (porte ou ramo de atividade), por exemplo, 
entende-se que houve um desvio do sistema, e não uma medida de 
caráter regulatório.  

No âmbito internacional, a OCDE (2010, p. 16), tentando 
comparar os sistemas de desoneração tributária dos países que a 
integram, chamou atenção para essa dificuldade de identificação do 
sistema tributário de referência. O Japão e a Coréia do Sul, por exemplo, 
foram citados no estudo feito pela OCDE por fazerem referência a 
princípios tributários não explícitos como aqueles citados pela RFB e 
referido acima. No mesmo sentido, o Canadá foi apontado como um 
país cujo sistema tributário de referência é tão diverso dos demais que 
inviabiliza qualquer comparação68. Quanto ao tema, Stanley (1973) 
reconhece que dificilmente se poderia chegar a uma fórmula universal 
de benchmark.  

Destaca-se, também, a divergência na sistemática de mensuração 
das desonerações entre países que possuem estrutura política 
estabelecida em diversos níveis de governo, sendo que EUA, Coréia do 
Sul e Suécia, por exemplo, apresentam apenas as desonerações 
estabelecidas pelo governo federal, enquanto a Alemanha leva em 

                                                      
68 “Particular decisions such as the choice of the individual rather than the family as the 
unit of taxation, and the inclusion of Canada’s particular method of relief for double 
taxation of dividends, lead to differences in the identification of tax expenditures relative 
to other countries.” (OECD, 2010, p. 16). 
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consideração as desonerações estabelecidas pelos governos subnacionais 
(PELLEGRINI, 2014). 

Apesar desses problemas, pode-se apresentar a seguinte 
sistematização inicial: 
 
Quadro 1 – Panorama inicial das desonerações tributárias 

DESONERAÇÕES TRIBUTÁRIAS GERAIS 

DESONERAÇÃO ESTRUTURAL 
(integrante do tax benchmark, como 
imunidades tributárias e respeito à 

capacidade contributiva) 

DESONERAÇÃO DISCRICIONÁRIA 
(exceções ao tax benchmark) 

Fonte: (HENRIQUES, 2010; PELLEGRINI, 2014; BRASIL, 2017) 
 

A opção realizada nesse estudo é a de utilizar o termo 
“desoneração tributária” no sentido de uma política governamental 
discricionária que implique em renúncia de receita por meio de uma 
exceção à base tributária normal. Reconhece-se, no entanto, a 
dificuldade de classificação dos casos concretos, em relação à definição 
do tax benchmark, sendo exemplo disso o já citado caso de a RFB 
enquadrar as imunidades tributárias nessa definição (BRASIL, 2017). 
Ademais, deve-se frisar que nem sempre os critérios utilizados são 
constantes, tendo em vista que a própria RFB, por diversas vezes69, 
alterou as bases de sua classificação BEGUIN (2005). 
 

2.2.2 O problema da definição do gasto tributário 
 

No Brasil, a CF/88 trata do tema sem fazer referência ao termo 
“desoneração tributária”. O texto constitucional apresenta um conceito 
amplo de um fenômeno genérico ocasionador de uma perda de receita 
que abrange as seguintes espécies: isenção, anistia, remissão, subsídio, 
crédito presumido, benefícios tributários ou simples alterações de 
alíquotas ou bases de cálculo de tributos que ocasionem redução da 
arrecadação. Observe-se: 

                                                      
69 Para o ano de 1997, por exemplo, a RFB deixou de considerar no demonstrativo a 
desoneração tributária sobre ganhos do empregado referentes a ajuda de custo (BRASIL, 
1996). 
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Art. 165. (...). § 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. (BRASIL, 1988) 

 
Para Pellegrini (2014), não há nessa passagem qualquer definição 

conceitual de desoneração ou gasto tributário. No mesmo sentido, 
Henriques (2010, p. 37), para quem a CF/88 apenas estabeleceu a 
definição do conceito de renúncia de receita, correspondente ao efeito 
dos benefícios fiscais instituídos. 

A LC 101/00, por sua vez, trata da questão fazendo referência ao 
termo “incentivo de natureza tributária”, mas também sem apresentar 
qualquer definição, senão vejamos: 

 
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: (...). 
§ 1º. A renúncia compreende anistia70, remissão71, 
subsídio72, crédito presumido73, concessão de 
isenção em caráter não geral74, alteração de 

                                                      
70 Benefício concedido ao contribuinte, por meio do qual a Administração desconsidera a 
prática de um ilícito fiscal ou dispensa a penalidade pecuniária ainda não exigida 
(TORRES, 1995, p. 298). “A anistia está regulada nos arts. 180 a 182, do CTN. Significa 
perdão do crédito tributário e da infração tributária” (HARADA, 2011).  
71 “A remissão, que pode ser total ou parcial, nos termos do art. 172, do CTN, significa 
perdão apenas do crédito tributário” (HARADA, 2011).  
72 “Subsídio é a quantia ou o auxílio que o Estado dá ao particular por força de convênio 
ou acordo para desenvolvimento de atividade de interesse social” (HARADA, 2011).  
73 “Crédito presumido é o valor estimativo, fixado pelo poder público a favor do 
contribuinte de imposto de natureza não-cumulativa em função dos insumos e da 
combinação de fatores de produção (matérias-primas, materiais secundários consumidos 
no processo de industrialização, energia consumida etc.) que entram na produção final de 
bens ou serviços” (HARADA, 2011).  
74  Isenção é um benefício tributário operado pela derrogação da norma de incidência 
fiscal, isto é, pela suspensão da regra que havia definido o fato gerador (TORRES, 1995, 
p. 296). “Concessão de isenção de caráter não geral é aquela que se concede caso a caso, 
mediante exame da autoridade administrativa competente, nos termos do art. 179, do 
CTN” (HARADA, 2011).  
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alíquota ou modificação de base de cálculo75 que 
implique redução discriminada de tributos ou 
contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.”  
(BRASIL, 2000) 

 
Segundo Harada (2011), estão abrangidos pelas restrições do 

dispositivo legal citado quaisquer outros benefícios que fogem 
dos princípios da generalidade e da universalidade da tributação, como a 
tributação por alíquota zero, que tem o mesmo efeito da isenção. 

Esse termo (“incentivo de natureza tributária”) foi posteriormente 
definido pelo art. 89, §2º, da Lei 12.465/11 como uma forma de gasto 
governamental indireto, decorrente de uma desoneração tributária 
parcial (não geral) que vise alcançar objetivo econômico ou social, e que 
se apresenta como exceção ao sistema tributário de referência. In verbis: 

 
Art. 89. (...). § 2º.  São considerados incentivos ou 
benefícios de natureza tributária, para os fins desta 
Lei, os gastos governamentais indiretos 
decorrentes do sistema tributário vigente que 
visem atender objetivos econômicos e sociais, 
explicitados na norma que desonera o tributo, 
constituindo-se exceção ao sistema tributário de 
referência e que alcancem, exclusivamente, 
determinado grupo de contribuintes, produzindo a 
redução da arrecadação potencial e, 
consequentemente, aumentando a disponibilidade 
econômica do contribuinte. (BRASIL, 2011) 

 
Note-se que, além de se tratar de uma exceção à base tributária 

normal, atribuiu-se ao conceito um elemento finalístico específico 
(objetivo econômico ou social) (PELLEGRINI, 2014). Ou seja, excluiu-
se do conceito as desonerações tributárias (exceções à base tributária 
normal) com outras finalidades (como a simplificação do sistema ou a 
facilitação da fiscalização). Esse conceito consta das LDOs da União de 
2004 a 2012, mas não aparece no texto das mais recentes. 

Neste panorama conceitual, tem-se que até 2003 a RFB chamava 
essas desonerações tributárias (discricionárias) de benefícios tributários, 
neles incluídos qualquer forma de exceção à base tributária normal, 

                                                      
75 “A alteração de alíquota ou redução da base de cálculo diz respeito ao aspecto 
quantitativo do fato gerador da obrigação tributária encontrando-se sob reserva de lei (art. 
97, II, do CTN).” (HARADA, 2011).  
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independentemente da finalidade (PELLEGRINI, 2014). Desde 2004, a 
partir da inserção desse critério finalístico no conceito de desoneração 
tributária (LDO de 2004), o órgão passou a classificá-la como gênero 
dos tratamentos tributários benéficos concedidos a certo grupo de 
contribuintes para alcançar certos objetivos (PELLEGRINI, 2014). 

Dentre os objetivos, tem-se: (a) diminuir os custos da 
Administração Tributária e simplificar a tributação; (b) promover a 
equidade entre  contribuintes; (c) corrigir desvios relativos à incidência 
real dos tributos; (d) compensar gastos realizados pelos contribuintes 
com serviços públicos não atendidos pelo Estado; (e) compensar ações 
complementares às funções típicas de Estado desenvolvidas por 
entidades civis; (f) promover a equalização das rendas entre regiões e/ou 
incentivar determinado setor da economia; (g) incentivar determinado 
setor da economia (BRASIL, 2017). 

Alvarenga (2012) destaca a subclassificação das desonerações 
tributárias adotada pela RFB na praxe orçamentária, que envolve dois 
tipos.  

Primeiramente, aquelas consideradas gerais, geralmente 
conferidas na forma de presunções legais que servem à simplificação do 
sistema tributário, à diminuição do custo da fiscalização e à correção de 
desvios para efetivar os princípios da equidade e da capacidade 
contributiva, o que representa os itens “a”, “b” e “c” da lista antes 
apresentada. Como exemplo, tem-se a possibilidade de a pessoa física 
optar pela tributação simplificada no imposto sobre a renda, optando por 
aderir à presunção legal de que 20% da sua renda foi gasto com 
despesas legalmente dedutíveis da base de cálculo desse imposto76. 
Outro exemplo é a instituição de um abatimento da base de cálculo do 
imposto sobre a renda da pessoa física em relação a cada dependente, 
desconto também estabelecido para dar eficácia ao princípio da 
capacidade contributiva.  

Em segundo lugar vem aquelas que possuem objetivos idênticos 
aos do gasto governamental com prestações de responsabilidade do 
Estado, ou seja, dotadas de uma lógica orçamentária, de um elemento 
finalístico social ou econômico (PELLEGRINI, 2014), o que 
corresponde aos itens “d”, “e”, “f” e “g” da lista da RFB. Como 
exemplo, tem-se os descontos às empresas que protegem o meio 
                                                      
76 Lei 9.250/95: “Art. 10.  O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que 
substituirá todas as deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20% 
(vinte por cento) do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, 
independentemente do montante desses rendimentos, dispensadas a comprovação da 
despesa e a indicação de sua espécie, limitada a: (...).” (BRASIL, 1995) 
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ambiente ou que empregam portadores de deficiência física, os 
benefícios das entidades civis prestadoras de serviços públicos e as 
isenções destinadas à promoção de equidade entre regiões. Apenas 
quando a desoneração é implementada destas formas, ou seja, quando 
pode ser substituída por um dispêndio financeiro direto, é classificada 
no orçamento como gasto tributário ou gasto indireto (BRASIL, 2017), 
podendo também ser chamada de incentivo ou benefício fiscal 
(CORREIA NETO, 2016, p. 140). 

O termo, exclusivamente nesta segunda concepção, ou seja, como 
sinônimo de gasto tributário ou gasto indireto (tax expenditure; tax 
reliefs; tax subsidies; tax aids), teria sido pela primeira vez utilizado em 
1967 por Stanley Surrey, Secretário do Tesouro dos Estados Unidos 
(BEGHIN, 2005), diante da crise inflacionária verificada à época 
naquele país (GOMES, 2015) e de maneira a destacar a ideia de que tal 
medida deve ser constantemente submetida a análise de sua eficiência, 
efetividade e economicidade, como qualquer outro gasto público 
(ALVARENGA, 2012). Segundo o criador do termo, algumas previsões 
legais do imposto sobre a renda não integravam a estrutura do tributo 
em sim, mas se constituíam sob a forma de métodos para prover 
assistência financeira estatal a determinado grupo de pessoas, ou seja, 
gastos governamentais realizados por meio do sistema tributário, os 
quais, no entanto, não eram identificados no orçamento público 
(SURREY, 1973). Propunha-se naquele país, à época, um teto 
orçamentário para as despesas públicas em função da crise financeira 
especialmente ligada aos gastos com a Guerra do Vietnã mas, como o 
limite se aplicava apenas ao orçamento, e sendo os gastos tributários 
dotações extra-orçamentárias, passavam despercebidos pelas equipes 
responsáveis pelo equilíbrio das contas públicas (HENRIQUES, 2010, 
p. 27). 

Ou seja: gasto tributário resulta de uma política governamental 
discricionária que implique em renúncia de receita por meio de uma 
exceção à base tributária normal (desoneração tributária), com o 
objetivo de substituir um gasto público direto de natureza social ou de 
estímulo à economia. Considerando que a maior parte das desonerações 
tributárias acabam assumindo a forma de uma despesa pública indireta 
(com objetivo social ou econômico), aproximam-se os conceitos de 
desoneração tributária e gasto tributário, razão pela qual tais expressões 
são utilizadas como sinônimas nesse estudo, embora seja sempre 
importante se ter em mente que gasto tributário é apenas uma espécie de 
desoneração. 
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Diante deste apanhado, pode-se apresentar o seguinte quadro-
resumo: 
 
Quadro 2 – Panorama final das desonerações tributárias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (HENRIQUES, 2010; PELLEGRINI, 2014; BRASIL, 2017) 

 
Como visto, a definição do sistema tributário de referência para a 

correta identificação das desonerações tributárias é tormentosa e um 
tanto quanto discricionária. O problema no uso desse instrumento, 
todavia, não acaba por aí, eis que a mensuração desta política também 
pode ser problematizada. 
 

2.2.3 O problema da mensuração das desonerações tributárias 
 

Definido o tax benchmark, as medições dos gastos tributários 
podem ser efetuadas por três metodologias diferenciadas (OECD, 2010). 

A primeira é a metodologia da perda de arrecadação, método 
mais frequentemente utilizado pelos países da OCDE, consistente no 
cálculo direto decorrente da instituição de uma regra desoneratória em 
comparação com o sistema tributário de referência, sem considerar 
variações no comportamento dos contribuintes, como o aumento da 
prática dos fatos geradores em função dos descontos concedidos ou a 
mera formalização das atividades (método da perda inicial de receita ou 
initial revenue loss) (OECD, 2010). Para os benefícios já concedidos, a 
medição é feita no sentido inverso, ou seja, quanto subiria a arrecadação 
se a regra desonerativa fosse suprimida e o comportamento do 
contribuinte permanecesse inalterado, ou seja, considerando que este 
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passasse a tentar evitar a prática do fato gerador ou recorrer a 
expedientes de sonegação fiscal ou inadimplência. 

A segunda metodologia funciona como a primeira, mas leva em 
consideração o reflexo no comportamento dos contribuintes, que podem, 
como dito acima, evitar a prática do fato gerador ou praticá-lo um maior 
número de vezes, a depender do aumento ou da redução do tributo a ser 
pago (método da perda final de receita ou final revenue loss) (OECD, 
2010). Ademais, os contribuintes podem recorrer a expedientes de 
sonegação ou inadimplência fiscal caso a carga tributária seja majorada, 
ou procederem à formalização de suas atividades caso a carga tributária 
seja minorada. Em resumo, “essa metodologia de cálculo considera o 
comportamento dos agentes econômicos que, face à majoração da 
tributação, alteram suas preferências, afetando suas decisões sobre 
consumo, poupança, investimento e oferta de trabalho” (BRASIL, 2017, 
p. 32). Todavia, tal metodologia é pouco utilizada por pressupor um 
conhecimento amplo das elasticidades das bases imponíveis, 
informações que não são facilmente sistematizadas (PELLEGRINI, 
2014). 

A terceira metodologia é a do gasto tributário equivalente, na 
qual se pretende mensurar os recursos que seriam necessários para 
substituir o gasto tributário por uma despesa direta, alcançando os 
mesmos objetivos daquele (OECD, 2010). 

No Brasil, nos termos do art. 14 da LC 101/2000, o Decreto 
9.003/2017 atribui à RFB a responsabilidade pela estimativa e 
quantificação das renúncias de receita, sendo que a Portaria MF 
453/2013 regulamenta o cálculo do seu impacto fiscal e do seu controle. 
Nas palavras da RFB (2017), os métodos para o cálculo do impacto 
financeiro das renúncias de receita são: (a) metodologia da perda de 
receita determinada pela inserção/majoração de uma regra desoneratória, 
desconsiderando o comportamento do contribuinte; (b) a do ganho de 
receita determinado pela extinção/redução de uma regra desoneratória, 
considerando o comportamento do contribuinte; (c) a do gasto tributário 
equivalente. 

Esclarece, referido órgão, que a metodologia adotada no Brasil é 
a primeira, a do cálculo da perda de receita decorrente da inserção de 
uma regra desoneratória, sem consideração do comportamento do 
contribuinte, de forma que: 

 
Neste método, os itens de gasto tributário são 
medidos isoladamente e não se consideram os 
reflexos que a supressão de um item possa 



99 
 

 

acarretar na medição de outros gastos tributários. 
As linhas de total representam o somatório dos 
valores individuais e não representam o efeito 
conjunto da supressão de todos os gastos 
tributários. (BRASIL, 2017, p. 33). 

 
O primeiro problema é que, mesmo dentro da metodologia 

indicada (método da perda inicial de receita), a RFB não divulga a 
forma como o cálculo é realizado, o que impede a conferência dos dados 
por parte da sociedade e mitiga o princípio constitucional da publicidade 
e da transparência (BRASIL, 2014, p. 30). 

O segundo problema decorre do fato de não se considerar o efeito 
comportamental dos contribuintes em relação à desoneração tributária. 
Correia Neto (2016, p. 152) ressalta que desconsiderar esse efeito é 
deixar de lado parte considerável daquilo que é mais elementar a este 
tipo de política, mas reconhece o grau de incerteza de qualquer 
instrumento metodológico que pretenda efetuar referido cálculo levando 
em consideração o comportamento dos contribuintes, mormente por 
conta do efeito interativo entre diferentes tributos. Isso fica claro a partir 
do exemplo ofertado pelo autor, referente a eventual eliminação dos 
incentivos fiscais à poupança, o que pode refletir no aumento das vendas 
e, portanto, na ampliação do número de incidências dos tributos 
existentes sobre este fenômeno. 

Outro exemplo sobre a dificuldade de mensuração das 
desonerações tributárias sem a consideração do seu reflexo no 
comportamento do contribuinte nos é dado por Dweck e Teixeira 
(2017). Segundo os autores, a maior desoneração tributária estimada 
pela RFB refere-se ao programa do Simples Nacional, mas esse cálculo 
pressupõe que todos os contribuintes que aderiram ao programa estariam 
formalizados (e recolheriam os tributos pelos patamares corretos) se não 
houvesse esse sistema. Sem esse sistema, por óbvio, muitos 
contribuintes poderiam estar trabalhando na informalidade e nada 
recolheriam a título de tributos. 

Fato é, todavia, que a opção metodológica brasileira (e, como 
dito, a opção mais comum dentre os países da OCDE) não considera os 
eventuais ganhos futuros decorrentes das novas incidências tributárias 
em consequência ao estímulo dado pela desoneração. Isso nos faz 
concluir que a análise dos gastos tributários resta desprovida de um 
critério relativo à análise econômica indireta da medida, o que parece 
minar, como se verá adiante, a legitimidade de qualquer programa de 
desoneração tributária com viés de estímulo econômico. 
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Ademais, tem-se que, levando-se em consideração a dificuldade 
de mensuração do seu impacto, as desonerações tributárias deixam de se 
submeter à fiscalização dos resultados alcançados pelas normas que lhe 
dão forma, escapando, assim, aos mais efetivos controles financeiro-
orçamentários estabelecido na legislação (ALMEIDA, 2000). Assim, 
sob o codinome de incentivos fiscais, podem se esconder verdadeiros 
privilégios odiosos outorgados a agentes econômicos despreocupados 
com a eficácia de suas atividades, mas com maior influência política 
(CORREIA NETO, 2016, p. 31).  

Além disso, conforme lembra Pellegrini (2014), mesmo os 
cálculos realizados pela RFB na sistemática adotada (perda inicial de 
receita) sofrem de falta de transparência, o que dificulta a verificação 
dos seus acertos e desacertos até mesmo pelos órgãos de controle. Não 
se sabe ao certo quais dados do IBGE são utilizados na estimativa e 
quais as contas realizadas. 

O até agora analisado Demonstrativo dos Gastos Tributário da 
RFB (2017), integrante do Anexo de Metas Fiscais da LDO e que 
acompanha o projeto da LOA, trabalha com as estimativas efetuadas 
pela Administração Tributária com base nas três metodologias acima 
citadas, mas com foco na primeira. A par disso, a RFB publica também 
uma análise a posteriori do período, registrando o gasto tributário 
efetivamente vislumbrado a partir dos dados oficiais extraídos do IBGE, 
do Banco Central, entre outros, o que denomina de “Demonstrativo dos 
Gastos Tributários – Estimativas Bases Efetivas” (BRASIL, 2018). 
Observe-se a diferença: 

 
Tabela 2 – Comparação entre os gastos tributários estimados e os 
efetivos 

 Demonstrativo dos gastos 
tributários 

Demonstrativo dos gastos 
tributários - estimativas 

bases efetivas 
2015 R$ 282.437.237.615,00 R$ 270.054.263.884,00 
2014 R$ 249.761.192.255,00 R$ 257.223.366.910,00 
2013 R$ 170.015.969.717,00 R$ 223.310.446.755,00 
2012 R$ 145.977.475.127,00 R$ 182.409.626.631,00 
2011 R$ 116.082.902.877,00 R$ 152.450.400.021,00 
2010 R$ 113.875.428.613,00 R$ 118.361.190.262,00 
2009 R$ 101.956.496.784,00 R$ 100.991.607.533,00 
2008 R$ 76.055.963.258,00 R$ 86.571.822.890,00 

TOTAL R$ 1.256.162.666.246,00 R$ 1.391.372.724.886,00 
Fonte: (BRASIL, 2017; BRASIL, 2018) 
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A diferença, como se pode perceber, não é de ordem magnânima, 
mas essa percepção não pode impedir o questionamento acerca da 
metodologia do cálculo a partir de bases efetivas, que também 
desconsidera o reflexo da alteração em relação ao comportamento do 
contribuinte. Pellegrini (2014) salienta que as estimativas, mesmo as que 
consideram as bases efetivas, precisam ser analisadas com cautela, seja 
por conta da metodologia (questionável), seja por conta das 
classificações sobre desonerações tributárias, seja porque poucos são os 
relatórios trabalhados em bases efetivas disponibilizados pela RFB 
(apenas os anos de 2008 a 2015). Vale lembrar, ademais, que a medição 
das bases efetivas do gasto tributário também não leva em consideração 
os reflexos da política em relação aos demais tributos. Por exemplo, 
pode-se trabalhar com a hipótese de uma redução de alíquota de tributo 
incidente sobre a produção e comercialização de álcool combustível, que 
no estudo da RFB pode não representar uma renúncia tributária efetiva 
muito grande em função do aumento do consumo desse produto, mas 
que na prática pode ser bem maior em função da diminuição do 
consumo de gasolina.  

Alvarenga (2012) registra, com base em dados do IPEA, que os 
gastos tributários efetivos nos anos de 2006 e 200777 chegaram a ser 
50% maior do que aqueles que haviam sido previstos, o que demonstra 
toda a problemática no planejamento das políticas públicas por meio 
desse instrumento fiscal, que por si só é de difícil mensuração. De 
acordo com a estimativa do governo federal, o percentual de 3% do PIB 
com gastos tributários foi alcançado apenas em 2009, enquanto, se 
considerados os dados efetivos de renúncia de receita apresentados pelo 
IPEA, tal percentual já havia sido alcançado em 2006 (ALVARENGA, 
2012). 

É de se frisar, novamente, que a análise da série histórica pode ser 
prejudicada pela ausência de constância nos critérios utilizados pelo 
governo federal na medição, diante da dificuldade de se identificar a 
base tributária normal e quais as desonerações que podem ser 
consideradas gastos tributários. Como dito no tópico anterior, a RFB, 
em 1997, deixou de considerar desoneração tributária a ausência de 
tributação sobre os valores recebidos a título de ajuda de custo pelos 
trabalhadores empregados (BRASIL, 1996). 

 
 

                                                      
77 Para o período, não há disponibilização pela RFB do Demonstrativo de Gastos 
Tributários – Bases Efetivas. 
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2.3 Limites das desonerações tributárias 
 

A preocupação com o controle das desonerações tributárias deu-
se primeiramente nos EUA, quando, em um contexto de limitação dos 
gastos públicos, o secretário do tesouro daquele país denunciou que 
grande parte do orçamento estava comprometido com gastos tributários 
indiretos, os quais não desafiavam qualquer limite (SURREY, 1973). 
Em virtude da natureza que assumem (de despesas públicas), o mínimo 
necessário para submeter as desonerações tributárias a algum controle é 
a divulgação regular de informações de qualidade relativas aos seus 
objetivos e as dimensões (PELLEGRINI, 2014). Nos dias atuais, esse 
controle é uma preocupação de todos os países, na busca por se evitar 
fraudes no uso desse tipo de política fiscal e por se garantir que apenas 
as despesas públicas efetivamente discutidas e avaliadas possam ser 
inseridas no orçamento público (SCHICK, 2007).  

No contexto norte-americano, Howard (1997, p. 178) identificou 
a facilidade da utilização das desonerações tributárias em detrimento das 
despesas diretas. Segundo o autor, isso decorreria, primeiramente, do 
maior acesso à informação sobre os custos das despesas diretas em 
detrimento dos custos das despesas indiretas, o que pode levar a crer que 
o gasto tributário seria uma maneira menor, o que facilitaria sua 
aprovação pelo congresso. Nas palavras de Henriques (2010), as 
desonerações tributárias seriam programas de governo sem custo 
aparente. Uma segunda questão decorreria da retórica dos discursos a 
favor do uso desse instrumento, por influência dos lobbies dos setores 
desonerados e da iniciativa privada como um todo, que clama por 
redução da carga tributária. O terceiro argumento seria relativo à menor 
formalidade na aprovação, nos Estados Unidos, de uma dotação 
orçamentária indireta em detrimento da direta, submetida à aprovação 
do dobro do número de congressistas. 

Na América Latina (LONGINOTTI, 2017), e especificamente no 
Brasil  (PELLEGRINI, 2014), também é notória a brecha em relação à 
transparência dos gastos tributários em comparação com os gastos 
direitos. Assim como nos EUA, isso se dá em especial pela tendência de 
se analisar a economicidade da medida de maneira isolada, sem muita 
preocupação com sua compatibilidade com o orçamento, mas também 
em função do arcabouço normativo que facilita a utilização das 
desonerações tributárias (MENDES e WEILLER, 2015). 

A ampla utilização do instrumento da desoneração tributária, em 
um contexto de austeridade fiscal neoliberal, torna evidente a 
necessidade de se dar a este instrumento os mesmos níveis de precaução 
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e controle que se concede às despesas públicas em geral (CORREIA 
NETO, 2016). Pellegrini (2014), neste sentido, acredita ser necessário 
que sejam apresentadas respostas às seguintes questões por ocasião da 
aprovação de qualquer gasto tributário: os objetivos perseguidos são de 
fato de interesse público? Os gastos tributários são o melhor instrumento 
para perseguir os objetivos em relação a outros instrumentos como o 
gasto direto e a regulação? O conjunto dos gastos tributários ameaçam a 
sustentabilidade das contas públicas? Segundo o autor, as questões 
devem ser respondidas não apenas no momento da formulação das 
propostas, mas durante todo o processo de implementação da política 
desoneratória. 

As desonerações tributárias, como parte de um sistema 
orçamentário maior, por certo devem se submeter aos limites legais 
impostos pelo Direito Financeiro. As semelhanças desse instrumento 
com as despesas públicas aproximam o regramento legal de ambos os 
institutos, mas as particularidades das desonerações tributárias impõem 
a aplicação de um feixe de normas e um tipo de controle específicos. 
Abaixo, passa-se a tratar dos limites impostos pelo ordenamento jurídico 
brasileiro à aprovação dos gastos tributários. Após, passa-se às 
orientações emitidas pela OCDE sobre o tema. Por fim, trata-se dos 
instrumentos de controle existentes no ordenamento jurídico interno. 
 

2.3.1 Limites intrínsecos ao ordenamento jurídico brasileiro 
 

Torres (1995, p. 1-5) esclarece que a CF/88 é composta por 
subconstituições, como a constituição tributária, a constituição 
monetária e a constituição orçamentária. Esta última é constituída pelos 
princípios e normas que tratam do orçamento público como um todo, 
desde a previsão das receitas e até a execução das despesas públicas 
previamente autorizadas. Dentre essas normas é que se encontram os 
limites relativos à criação de desonerações tributárias, objeto desse 
estudo. Vale lembrar, neste ponto, que a constituição orçamentária não 
se esgota na Seção II do Capítulo II do Título VI da CF/88, denominada 
“Dos Orçamentos” (arts. 165 a 169, CF/88), podendo ser encontrada em 
várias outras passagens do texto constitucional e nas normas 
complementares reguladoras do tema. 

Diversas podem ser as funções do orçamento público, dentre elas 
racionalizar a gestão da coisa pública, oferecer transparência na atuação 
do Estado e garantir a participação da sociedade na formulação das 
políticas públicas. Mais do que isso, no entanto, é a função 
orçamentária, pois por meio do orçamento público se apresenta um 
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plano de governo por meio do qual se delimita a posição política de 
quem possui a função de gerir o erário, o que significa dizer que na peça 
orçamentária se pode identificar quais as responsabilidades efetivamente 
assumidas pelo Estado em relação à área social, à estabilização da 
economia e às liberdades públicas. Por isso, Torres (1995, p. 41-50) 
estabelece três principais características do orçamento público: a 
política, a econômica e a reguladora.  

A questão política estaria relacionada com o princípio da 
separação dos poderes, com a relação entres os poderes Executivo, 
Legislativo e o Judiciário, por cujas mãos o orçamento perpassa, seja no 
seu processo de elaboração, de aprovação ou de controle. No Brasil, esta 
relação entre os Poderes da república move-se de maneira pendular, 
passando por períodos de centralização caracterizada pela 
preponderância do Poder Executivo em relação às decisões 
orçamentárias básicas (como nos períodos de autoritarismo de 1930-
1945 e 1967-1979) para períodos de redemocratização, em que o cresce 
o papel do Poder Legislativo (como em 1891, 1946 e 1988) (TORRES, 
1995, p. 44). Para o autor, o impasse atualmente enfrentado no Brasil se 
refere aos amplos poderes decisórios no processo orçamentário 
concedidos ao Legislativo pela CF/88, que teria sido preparada para um 
sistema parlamentarista que nunca consolidado. 

A questão econômica estaria relacionada com escola econômica 
preponderante na política do país, que pode pender para o equilíbrio da 
teoria econômica clássica ou para o dirigismo estatal da macroeconomia. 
Para Torres (1995, p. 47), o Brasil tem mostrado grande abertura para 
adoção das políticas keynesianas desde a CF/46 até a CF/88, passando 
pelas constituições do período militar, sob as quais os orçamentos 
públicos demonstraram uma postura governamental muito mais 
anticíclica do que propriamente de equilíbrio das contas públicas, o que 
se fez (e até hoje se faz) por meio da criação de subsídios diretos para a 
iniciativa privada e pelas desonerações tributárias. 

A questão reguladora, por fim, estaria relacionada com a posição 
do governo em relação à privatização de serviços públicos. Para Torres 
(1995, p. 50), o Brasil segue a onda do mundo ocidental moderno, que 
se apresenta por meio da forma de um Estado social fiscal, ou seja, uma 
versão mitigada do Estado social, mais preocupada com o equilíbrio 
orçamentário, razão pela qual se pode identificar o crescimento das 
políticas de privatização dos serviços públicos. 
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2.3.1.1 Limites formais das desonerações tributárias 
 

No campo formal, especialmente a partir da constituição 
orçamentária, alguns limites são identificados no ordenamento jurídico 
brasileiro, como o princípio da transparência e do equilíbrio 
orçamentário (PELLEGRINI, 2014).  

A seguir, tratar-se-á de cada um dos limites formais impostos à 
utilização das desonerações tributárias como instrumento de política 
fiscal, como a necessidade (a) de previsão orçamentária (demonstrativo 
regionalizado das renúncias de receita na LOA e na LDO); (b) de 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro na própria lei criadora do 
programa; (c) e, no caso de benefícios fiscais relativos a ICMS, da 
concordância de todos os Estados brasileiros. Além disso, será objeto de 
estudo a principal diferença orçamentária entre as despesas diretas e os 
gastos tributários, configurada no princípio da anualidade. 

 
2.3.1.1.1 Limites das desonerações tributárias constante das leis 

orçamentárias: o demonstrativo regionalizado dos efeitos das 
renúncias de receita da LOA e o Anexo de Metas Fiscais da 
LDO 

 
Antes de se adentrar especificamente à questão dos limites 

formais para utilização das desonerações tributárias como política fiscal, 
necessário compreender que a constituição orçamentária brasileira 
estabelece o planejamento das contas públicas por meio de três 
orçamentos78: o PPA, a LDO e a LOA, os quais devem integrar-se de 
maneira harmoniosa (art. 165, §7º79, art. 166, §4º80 e art. 167, §1º81, 
todos da CF/88).  

O PPA tem como objetivo estabelecer, de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas 
de capital e outras delas decorrentes, bem como para aquelas relativas 
                                                      
78 CF/88: “Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano 
plurianual; II - as diretrizes orçamentárias; III - os orçamentos anuais.” (BRASIL, 1988). 
79 CF/88: “Art. 165. (...). § 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, 
compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir 
desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.” (BRASIL, 1988). 
80 CF/88: “Art. 166. (...). § 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias 
não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.” (BRASIL, 
1988). 
81 CF/88: “Art. 167. (...). § 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um 
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem 
lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.” (BRASIL, 1988). 
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aos programas de duração continuada (art. 165, §1º, CF/88). Por 
despesas de capital, entende-se os investimentos82, as inversões 
financeiras83 e as transferências de capital84. Por programa de duração 
continuada, entende-se aquele de execução superior a um ano85. A ideia, 
em resumo, é fixar previamente os programas e as metas 
governamentais de longo prazo, além de planejar a promoção do 
desenvolvimento econômico, da estabilidade econômica e do equilíbrio 
sócio-econômico entre as regiões do país (TORRES, 1995, p. 53). 

A LDO, por sua vez, deve ser composta pelas as metas e 
prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de 
capital para o exercício financeiro seguinte, e tem como função orientar 
a elaboração da LOA, dispor sobre as alterações na legislação tributária 
e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento (art. 165, §2º, CF/88). Trata-se de um plano prévio, 
fundamentado em considerações econômicas e sociais para a posterior 
elaboração da proposta orçamentária anual (TORRES, 1995, p. 56). A 
LDO não vincula o Poder Legislativo na feitura do orçamento público e 
não gera direitos subjetivos, servindo apenas como mera programação 
ou orientação do processo orçamentário, podendo ser alterada nos 
exercícios seguintes por processo legislativo normal86 (TORRES, 1995, 
p. 54-55). 

                                                      
82 Lei 4.320/64: “art. 12. (...). § 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o 
planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis 
considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas 
especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e 
constituição ou aumento do capital de emprêsas que não sejam de caráter comercial ou 
financeiro.” (BRASIL, 1964). 
83 Lei 4.320/64: “art. 12. (...). § 5º Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações 
destinadas a: I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; II - 
aquisição de títulos representativos do capital de emprêsas ou entidades de qualquer 
espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; III - 
constituição ou aumento do capital de entidades ou emprêsas que visem a objetivos 
comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. ” (BRASIL, 
1964). 
84 Lei 4.320/64: “art. 12. (...). § 6º São Transferências de Capital as dotações para 
investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado 
devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, 
constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente 
da Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para 
amortização da dívida pública. ” (BRASIL, 1964). 
85 CF/88: “Art. 167. (...). § 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um 
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem 
lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.” (BRASIL, 1988). 
86 TORRES (1995, p. 60) ressalta a pouca utilidade da LDO em virtude de servir apenas 
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A LOA, por fim, traz a previsão das receitas e autorização para 
despesas dos órgãos do governo e das empresas estatais, isto é, daquelas 
em que a União detenha maioria do capital social (art. 165, §5º, CF/88). 
Segundo o art. 2º da Lei 4.320/6487, serve a evidenciar a política 
econômica financeira e o programa de trabalho do governo, devendo ser 
anual e universal. 

No que se refere às políticas de desoneração tributária, a CF/88 
obriga que o projeto da LOA seja acompanhado do demonstrativo 
regionalizado dos efeitos das renúncias de receita88, da mesma maneira 
que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina que tal estudo 
também conste do Anexo de Metas Fiscais da LDO89. Trata-se, em 
resumo, de uma análise anual das desonerações tributárias vigentes, mas 
com função meramente informativa, sem qualquer efeito vinculante 
sobre o processo legislativo (CORREIA NETO, 2016). 

Para Gomes (2015, p. 47) e Henriques (2010), embora se trate 
dos gastos tributários por meio de apêndices das normas orçamentárias, 
e não no âmago destas, certo é que a CF/88 submeteu este instrumento 
de política fiscal ao mesmo conjunto de princípios constitucionais 
aplicáveis às despesas públicas diretas, dando visibilidade às despesas 
governamentais que não integram o orçamento público. 

 

                                                                                                                           
como orientação à elaboração da LOA subsequente. Indaga, referido autor, qual seria a 
necessidade de uma lei específica para expor aquilo que poderia constar da própria LOA, 
cuja hierarquia legal (lei ordinária) é idêntica.  
87 “Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal” 
(BRASIL, 1964). 
88 CF/88: “Art. 165. (...). § 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.” (BRASIL, 1988) 
89 LC 101/00: “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: (...). V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia 
de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.” 
(BRASIL, 1964). 
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2.3.1.1.2 Limites das leis criadoras de desonerações tributárias: o 
princípio da legalidade, a estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro e as necessárias medidas de 
compensação financeira 

 
Voltando-se ao âmbito constitucional, tem-se o não menos 

importante princípio da legalidade, que no âmbito deste estudo serve a 
estabelecer que qualquer desoneração tributária deve ser criada ou 
majorada não só por lei, mas por lei específica que regulamente 
exclusivamente tal assunto90.  

Duas questões advêm desse dispositivo: o que se pode entender 
por “lei” e por “específica”. 

Quanto à primeira questão, tem-se que serve a estabelecer a regra 
de que apenas atos normativos primários podem servir à criação de 
desonerações tributárias, sendo inegável que os atos normativos 
administrativos não servem a este desiderato. Quanto à possibilidade de 
utilização de medidas provisórias com esse fim, registra-se não se ter 
notícia de qualquer desoneração tributária que tenha sido julgada 
inconstitucional por ter sido veiculada em instrumento normativo desta 
natureza, muito embora o Ministro Marco Aurélio já tenha exposto 
posição neste sentido91. 

                                                      
90 CF/88: “Art. 150. (...). § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, 
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou 
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente 
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.” (BRASIL, 
1988) 
91 Consoante se vê do seguinte trecho da ADI 2.348-9/DF: “No tocante à violência ao art. 
150, § 6º, da Constituição Federal, assevera-se que somente lei no sentido formal e 
material, regulando exclusivamente certa matéria, ou seja, a isenção, pode instituí-la. Faz-
se referência à obra de Aliomar Baleeiro, mais especificamente na parte em que a 
atualizada pela jurista Misabel Abreu Machado Derzi, e menciona-se o que decidido na 
Ação Direta De Inconstitucionalidade nº. 1.296, quando o Plenário proclamou que, em 
matéria de renúncia fiscal, o legislador não pode abdicar de sua competência 
institucional. No caso, embora admitida a competência do Presidente da República para 
editar medida provisória com força de lei, inovando na ordem jurídica, o instrumento, ou 
seja, a Medida Provisória nº. 2.037, teria revelado desvio de finalidade, implicando 
violência à norma do § 6º do artigo 150 da Constituição Federal. Destarte, mostrando-se 
inadmissível a delegação legislativa para chegar-se a qualquer forma de renúncia fiscal, 
com maior razão assim seria de concluir uma vez usurpada a função legislativa por meio 
de medida provisória editada à margem de requisitos constitucionais. Conforme 
enunciado na respectiva ementa, a medida provisória estaria a tratar de contribuições 
sociais e imposto de renda, nela sendo inserida norma relativa ao IPI, como é a do artigo 
32.” (BRASIL, 2003) 
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Quanto à segunda questão, tem-se que se trata de incentivo à boa 
técnica legislativa e à sistematização do ordenamento jurídico, servindo 
de instrumento de proteção das contas públicas e do próprio contribuinte 
contra estabelecimento de privilégios odiosos e injustiças fiscais 
(CORREIA NETO, 2016, p. 221). Isso porque evita que os benefícios 
tributários sejam legislativamente tratados em um contexto em que não 
lhes seja garantido protagonismo (FERRAZ JR., 2003). Apesar disso, a 
maioria das desonerações tributárias são criadas por meio de benefícios 
inseridos no corpo de normas que tratam de outros assuntos, e também 
não se tem notícia de qualquer declaração judicial de 
inconstitucionalidade neste sentido. 

Mas não basta a existência de lei, é preciso também, segundo a 
LRF, que a norma concessora ou ampliadora de qualquer benefício 
tributário do qual resulte perda de receita esteja acompanhada de 
estimativa do impacto orçamentário no exercício em que deva iniciar 
sua vigência e nos dois seguintes, de maneira a atestar a manutenção do 
equilíbrio do orçamento vigente. Ou seja, não só no orçamento deve 
haver essa estimativa (das desonerações já existentes), mas também na 
própria lei criadora da nova desoneração. Nos termos da Portaria MF 
453/2013, em caso de proposta de concessão ou de ampliação de 
incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de 
receita, a RFB deve informar se a renúncia foi considerada na estimativa 
de receita da LOA em vigor (caso a medida entre em vigor no mesmo 
ano) ou na subsequente (caso a medida produza efeitos apenas a partir 
do ano seguinte).  

Em caso negativo, ou seja, em caso de o impacto da nova 
desoneração tributária ainda não constar da estimativa que acompanha o 
orçamento público, surge a necessidade de estipulação de medidas 
compensatórias por meio do aumento de receita proveniente da elevação 
de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de 
tributo ou contribuição. Conforme lembra Correia Neto (2016, p. 245), 
as medidas compensatórias devem integrar a parte dispositiva da 
proposição legislativa, diferentemente da estimativa de impacto 
orçamentário-financeiro antes tratada, que podem fazer parte da 
justificativa da proposta. 

Tais medidas de compensação se justificam pelo fato de as 
propostas de gastos tributários adotarem, em geral, forma indefinida em 
termos financeiros, sendo defendidas apenas pelo seu mérito, e não por 
sua eficiência (SANTA HELENA, 2009). Em outras palavras: as 
discussões legislativas a respeito dos programas de desoneração 
tributária não costumam envolver as questões financeiras, como se tais 
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medidas simplesmente não tivessem custos, razão pela qual se tem esta 
obrigação legal de criação de medidas compensatórias, para deixar clara 
a similaridade da medida em relação às despesas públicas diretas. 

Neste ponto, cabe observar que algumas desonerações tributárias 
podem não apresentar um gasto indireto imediato, como nos casos em 
que se propõe benefícios fiscais para atrair contribuintes específicos. 
Nesses casos, antes da instituição do benefício, a arrecadação ainda não 
existe; após, continua não existindo, mas o reflexo da instalação da 
empresa no território gera um aumento da arrecadação geral, decorrente 
dos tributos adjacentes, e não um decréscimo do valor arrecadado. 
Trata-se da chamada desoneração “a custo zero”, tratada em parecer 
emitido por Ives Gandra Martins, para quem tal situação não constitui 
renúncia de receita a ser enquadrada pelo art. 14 da LRF (MARTINS, 
2001). Com o parecerista, concorda Oliveira (2015). Em sentido 
contrário, tem-se a posição de Henriques (2010, p. 106), para quem o 
dispositivo da LRF também deve aplicado nesses casos. 

Abstraindo-se desta questão, pode-se dizer, em resumo, (a) que o 
gasto tributário não pode ser proposto desacompanhado da estimativa 
financeira do seu impacto sobre o orçamento; (b) que, caso a estimativa 
de perda da receita não esteja considerada na LOA, ou possa a vir afetar 
as metas da LDO, é necessária a adoção de medidas de compensação da 
arrecadação. 

 
2.3.1.1.3  A concorrência fiscal interna: a cláusula de unanimidade 

para criação de desonerações tributárias relativas ao ICMS 
 
Assim como ocorre no âmbito internacional, é comum no Brasil a 

concessão de desonerações tributárias por Estados para atração de 
investimentos, o que é costumeiramente chamado de guerra fiscal. 
Apesar de este estudo estar focado no reflexo da concorrência fiscal 
internacional sobre o Estado social, com ênfase na política fiscal 
desoneratória do governo federal, mostra-se oportuno adentrar-se ao 
tema da concorrência fiscal interna brasileira, por duas razões. 

A primeira é que a guerra fiscal entre os Estados da federação 
pode ser igualmente qualificada como a antes citada “race to the 
botton”, pois implica em uma diminuição conjunta da carga tributária 
média dos Estados na medida em que estes vão concedendo 
desonerações tributárias para evitar que investimentos migrem de uma 
região para a outra, o que naturalmente resulta em menos recursos para 
manutenção dos objetivos sociais que, no caso dos Estados, estão 



111 
 

 

diretamente ligados à segurança e à justiça, mas que também se referem 
à saúde, educação, entre outros. 

A segunda razão é que a CF/88 atribuiu à lei complementar da 
União a regulação da forma como, mediante deliberação dos Estados e 
do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão 
concedidos e revogados92. A LC 24/75, cumprindo este papel, passou a 
exigir unanimidade93 entre os Estados, por meio de convênio, para que 
qualquer um deles possa criar as desonerações tributárias que entendam 
adequadas. Como se vê, trata-se de mais um dos limites formais 
estabelecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Neste sentido, Oliveira (2015, p. 118-123) marca posição na 
doutrina ao registrar que não se poderia, de plano, repudiar a 
concorrência entre as entidades subnacionais na busca por melhores 
oportunidades de investimento para sua região, movimento que se 
mostraria importante em uma economia de mercado. Para o autor, os 
conflitos seriam próprios dos interesses em confronto no país, dadas 
suas diversidades regionais, sendo que, proibir a defesa dos interesses 
próprios dos Estados, seria ir de encontro ao próprio princípio da 
federação. O que não deveria ser permitido, no entanto, é a retaliação 
entre os entes federativos, a “insólita agressão” entre Estados que 
costuma resultar em “desmioladas concessões” às entidades privadas. 
Assim, deveria a legislação complementar dotar os Estados de 
instrumentos para harmonização dos interesses conflituosos, e não tolher 
o conflito, o que parece ter sido feito ao exigir-se a unanimidade. 

Essa questão, todavia, não afeta às desonerações tributárias do 
governo federal, cuja política fiscal não se submete à concordância dos 
demais entes federativos. 
                                                      
92 CF/88: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (...). II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior; (...). § 2º O imposto previsto no inciso II 
atenderá ao seguinte: (...). XII - cabe à lei complementar: (...). g) regular a forma como, 
mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios 
fiscais serão concedidos e revogados.” (BRASIL, 1988). 
93 LC 24/75: “Art. 1º - As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e 
ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei. (...). Art. 2º - Os 
convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados em reuniões para as quais tenham sido 
convocados representantes de todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de 
representantes do Governo federal. (...). § 2º - A concessão de benefícios dependerá 
sempre de decisão unânime dos Estados representados; a sua revogação total ou parcial 
dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos representantes presentes.” 
(BRASIL, 1975). 
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2.3.1.1.4  Princípio da anualidade: limite formal das despesas públicas 
ao qual o gasto tributário não está submetido 

 
Como dito acima, as desonerações tributárias são utilizadas em 

todo o mundo como um instrumento para se alcançar certos fins de 
responsabilidade do Estado. Nesses casos, visam substituir uma despesa 
pública e, portanto, deveriam se submeter à lógica orçamentária desta. 
Apesar dos limites tratados acima, sabe-se que as despesas públicas 
diretas possuem outro requisito específico para sua instituição, 
configurado no princípio da anualidade, que não compõe o regramento 
básico do gasto tributário. 

O princípio constitucional da anualidade da despesa, também 
chamado em alguns países de princípio da periodicidade, consta do art. 
2º94 da Lei 4.320/64 e implica que a vigência do crédito orçamentário 
seja anual, ou seja, que a autorização para realização da despesa (o 
crédito orçamentário, especificamente) esteja sujeita a uma limitação 
temporal (CORREIA NETO, 2016; HENRIQUES, 2010). A cada ano, 
“os programas podem ser mantidos ou excluídos do orçamento, com 
base nos seus resultados, e novas demandas da sociedade podem ser 
consideradas na peça orçamentária” (BRASIL, 2014, p. 25). Fora deste 
período, a despesa pública apenas poderá ser realizada se novamente for 
submetida ao crivo orçamentário. 

Isso não acontece, como dito, com os gastos tributários, mesmo 
se sabendo da sua natureza de despesas indiretas, eis que sua 
implementação independe da abertura de créditos orçamentários 
específicos. Uma vez instituídos, dificilmente são reavaliados ou 
excluídos, não havendo diretriz para a extinção de renúncias de receita 
em função da avaliação dos seus resultados (BRASIL, 2014, p. 25;46), o 
que faz com que os benefícios tributários criados para substituir uma 
despesa, seja ela social ou de estímulo à economia, burlem a regra 
constitucional relativa à vigência temporal das despesas tributárias 
diretas. É como se a despesa assumisse o formato de benesse eterna, ou 
de “gasto sem fim” (open-ended funding) (HENRIQUES, 2010, p. 23; 
PUREZA, 2007). Revela-se muito mais cômodo ao poder público, 
portanto, a veiculação de uma política pública por meio de incentivos 

                                                      
94 Lei 4.320/64: “Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e 
despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho 
do Govêrno, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade.” 
(BRASIL, 1964). 
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fiscais, em lugar da realização de uma despesa direta  (SANTA 
HELENA, 2009, p. 202). 

Vale lembrar que, no Brasil, a dificuldade para criação de 
despesas diretas no Brasil aumentou ainda mais que nos demais países 
em virtude da aprovação da EC 95/2016 (BRASIL, 2016), que institui o 
“Novo Regime Fiscal” e estabelece limitações aos gastos públicos 
diretos até o ano 2036. Ora, sendo limitados os recursos para criação de 
despesa vinculada a determinada política pública, resta a alternativa de 
se efetuar a mesma política por meio do gasto tributário (gasto tributário 
indireto). 

Outra observação que merece ser feita refere-se à possibilidade, 
nos anos de 2013 e 2014, de se desconsiderar as desonerações tributárias 
do período da meta de superávit primário do governo federal, consoante 
consta das LDO dos respectivos anos (art. 3º, Lei 12.708/2012; art. 3º, 
Lei 12.919/2013). Em outras palavras: o governo se compromete a 
economizar determinado valor para pagar dívidas, e continua dizendo 
que economizou referido valor mesmo se este for efetivamente menor 
em função das receitas renunciadas. 

Diante dessas questões, mostra-se fundamental a existência de 
mecanismos que possibilitem a revisão periódica das desonerações 
tributárias estabelecidas, ou a fixação de um prazo expresso para a 
vigência destas, sob pena de se expandir desordenadamente esse 
instrumento de política fiscal, de maneira a comprometer a eficiência 
pública na alocação dos recursos do Estado (PELLEGRINI, 2014).  

Neste sentido, tem-se que o art. 41 dos ADCT da CF/88 
estabeleceu que os entes federativos brasileiros deveriam reavaliar todos 
os incentivos fiscais de natureza setorial em vigor em 1988, 
estabelecendo uma revogação tácita daqueles que não fossem 
confirmados por lei no prazo de dois anos. Da mesma forma, as LDO 
brasileiras, desde 2004, reiteraram prescrição exigindo que as leis 
federais criadoras de renúncia de receita indicassem uma vigência 
máxima de cinco anos. Essa prescrição, no entanto, não foi respeitada, 
não se tendo notícia de benefícios fiscais estabelecidos com esse limite 
ou que tenham sido invalidados por conta da sua ausência (CORREIA 
NETO, 2016, p. 231).  

É de se registrar, todavia, que no âmbito da OCDE apenas Japão, 
Coreia do Sul, EUA, Canadá e França adotam a prática de 
estabelecimento de prazo de vigência dos programas de desoneração 
tributária (OECD, 2010; PELLEGRINI, 2014). Alemanha e Holanda, 
apesar de não preverem a necessidade de estabelecimento prévio do 
prazo de vigência desses programas, utilizam a sistemática de revisão 
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periódica das desonerações tributárias por ocasião da formulação dos 
seus respectivos orçamentos (OECD, 2010; PELLEGRINI, 2014). 

 
2.3.1.2 Limites materiais das desonerações tributárias 

 
Conforme observa Correia Neto (2016, p. 178-179), há limites 

materiais para instituição de benefícios fiscais, e estes seriam três. O 
primeiro, relativo à igualdade, de forma que o incentivo a ser 
implementado não poderia ser proibido, como aqueles destinados a 
objetivos não republicanos ou a desprestigiar profissões, sexo ou 
convicção política dos indivíduos. O segundo, relativo à competência 
material do ente da federação, já que este utilizaria o sistema tributário 
como instrumento indireto de despesa, sendo necessário, por óbvio, que 
tal despesa fosse de sua competência. O terceiro, a economicidade, que 
seria a aptidão da medida escolhida para alcançar os fins expressamente 
desejados, em homenagem ao princípio constitucional da eficiência.  

Abaixo, a descrição destes limites, aos quais se acrescenta a ideia 
de legitimidade como requisito para criação das desonerações 
tributárias. 

 
2.3.1.2.1 Desonerações tributárias e isonomia 

 
Desonerações tributárias servem ao Estado como um instrumento 

para influenciar e modificar a realidade. Trata-se, aqui, da função 
extrafiscal do tributo, para alcance de objetivo outro que não o 
levantamento de recursos, mas a indução de comportamentos sociais ou 
econômicos (CALIENDO, 2017, p. 196; 700). O pressuposto disso é o 
abandono de uma postura neutra do Estado em relação aos indivíduos, 
por meio do estabelecimento de tratamentos diferenciados, e a questão 
que daí advém relaciona-se com a isonomia: como compatibilizar uma 
discriminação com a ideia de igualdade? 

Nesse sentido, a CF/88 faz constar expressamente a vedação à 
instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem 
em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de 
ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente 
da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos95. 
                                                      
95 CF/88: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...). II - instituir 
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, 
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles 
exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 
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Consequentemente, permite-se o tratamento diferenciado para 
contribuintes que se encontram em situações desiguais.  

Assim, embora se saiba que as desonerações tributárias, por 
definição, impliquem discriminações relativas a tratamento diferenciado 
oferecido a determinado setor (BUFFON e BASSANI, 2013), tem-se 
que a ideia por trás desse princípio é proibir o estabelecimento uma 
desigualdade injustificada, irrazoável, um privilégio odioso (TORRES, 
1995, p. 293). Trata-se, na verdade, na efetivação (e não na mitigação) 
do princípio da igualdade, na medida em que se tenta equalizar situações 
distintas para alcançar a efetivação de direitos fundamentais. 

Como lembra Torres (1995, p. 290), a compatibilização dos 
privilégios tributários com o princípio da igualdade era tormentosa para 
os autores liberais, que não viam com bons olhos esse instrumento de 
política fiscal. Segundo o autor, a questão veio a ser mais aceita a partir 
da vitória das ideias keynesianas e com o desenvolvimento do 
paradigma intervencionista de Estado (tratado no item 2.1.2.2), 
momento em que se alçou os benefícios fiscais ao status de remédio 
para o desenvolvimento econômico e para a redistribuição da renda 
nacional, destituídos da conotação de privilégios. 

Neste ponto, violaria o princípio da isonomia apenas o privilégio 
(permissão para fazer ou deixar de fazer alguma coisa contrária ao 
direito comum) estabelecido em função de diferenças subjetivas ou 
simplesmente sem justificativa razoável96 (TORRES, 1995, p. 276). A 
criação destas diferenças odiosas entre contribuintes ofende a liberdade 
de terceiros, que ficam obrigados a desembolsar tributo no exato 
patamar em que o detentor do privilégio foi dispensado, eis que alguém 
sempre será chamado a pagar pelos benefícios conferidos a outrem 
(TORRES, 1995, p. 277). 

 
2.3.1.2.2 A competência para desonerar 

 
O segundo limite está relacionado à competência, administrativa 

ou tributária.  
A competência administrativa é decorrência lógica do sistema de 

separação das atribuições dos entes federados brasileiros, sendo certo 

                                                                                                                           
direitos; (...).” (BRASIL, 1988). 
96 Nas exatas palavras do autor: “Privilégio odioso é a autolimitação do poder fiscal, por 
meio da Constituição ou da lei formal, consistente na permissão destituída de 
razoabilidade, para que alguém deixe de pagar os tributos que incidem genericamente 
sobre todos os contribuintes ou receba, com alguns poucos, benefícios inextensíveis aos 
demais”. (TORRES, 1995, p. 287) 
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que a CF/88 efetuou essa descriminação para melhor alcançar a 
eficiência administrativa (CORREIA NETO, 2016, p. 178-179). Neste 
sentido, observa-se, por exemplo, que é responsabilidade da União a 
redução das desigualdades regionais (art. 43, CF/88) e Município a 
promoção do adequado ordenamento da ocupação do solo urbano (art. 
31, VIII, CF/88). A CF/88, no entanto, atribuiu a todos os entes da 
federação a responsabilidade pela promoção da saúde, pelo acesso à 
cultura e educação, pela proteção do meio ambiente, pelo fomento da 
produção agropecuária, por políticas habitacionais, entre outros (art. 23, 
CF/88). 

A competência para desoneração tributária, da mesma forma, é 
decorrência lógica do sistema federativo de Estado, mas agora com 
referência ao poder de tributar de cada ente federativo. Nas palavras de 
Caliendo (2017, p. 259), a repartição das competências tributárias é um 
dos elementos mais importantes para o controle democrático do 
exercício constitucional do poder de tributar, e a CF/88 determinou sob 
quais limites o Estado pode buscar suas receitas no patrimônio dos 
contribuintes. Como não poderia deixar de ser, a CF/88 vedou97 a 
instituição de desonerações tributárias por entes federados destituídos do 
respectivo poder de tributar, o que caracterizaria uma isenção 
heterônoma (CALIENDO, 2017, p. 219).  

Segundo Vieira (2017, p. 109), é natural que o ente federativo 
competente para instituição do tributo possua também a competência 
para conceder desonerações tributárias a ele referentes, muito embora a 
questão não fosse assim tratada sob a égide da Constituição Federal de 
196998, que previa expressamente a possibilidade de a União conceder 
isenções de tributos estaduais e municipais. A autora salienta, todavia, a 
inaplicabilidade da vedação instituída pela CF/88 à União por ocasião 
da firmação de tratados internacionais, eis que, nestes casos, o ente 
federal atua como representante da República Federativa do Brasil, 
pessoa jurídica de direito público externo, e não como entidade 
federativa interna (verdadeiro destinatário da vedação) (VIEIRA, 2017, 
p. 132). 

                                                      
97 Especificamente, tem-se que a CF/88 vedou a isenção heterônoma por parte da União, 
senão vejamos: “Art. 151. É vedado à União (...). III - instituir isenções de tributos da 
competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.” (BRASIL, 1988). A 
extensão desta vedação aos demais entes federativos, como decorrência lógica do 
sistema, é uma compreensão doutrinária e jurisprudencial. 
98 CF/69: “Art. 19. (...). §2º. § 2º A União, mediante lei complementar e atendendo a 
relevante interêsse social ou econômico nacional, poderá conceder isenções de impostos 
estaduais e municipais.” (BRASIL, 1969). 
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2.3.1.2.2.1 A repartição dos prejuízos 
 

Além da vedação constitucional à isenção heterônoma, tem-se 
uma nova questão, relativa ao problema causado pelo reflexo das 
desonerações tributárias federais no repasse dos recursos dos 
pertencentes aos Estados e Municípios. 

Nos termos do art. 157 a 159 da CF/88, parte da receita de 
tributos federais pertencem aos Estados e Municípios, assim parte da 
receita de tributos estaduais pertencem às entidades municipais 
(HENRIQUES, 2010, p. 24). No caso de desonerações tributárias 
implementadas pelo governo federal, em caso de não haver medidas de 
compensação destinadas aos demais entes federativos, a União estará 
oferecendo verdadeira “cortesia com o chapéu alheio” (OLIVEIRA, 
2015). 

E mais: quando a União cria um gasto tributário na área da saúde 
relativamente a um imposto cuja arrecadação deve ser repartida com 
outro ente da federação (imposto sobre a renda, por exemplo), o ente 
federal contabiliza tal gasto integralmente nesta despesa orçamentária. 
Todavia, parte desses valores sequer ficariam com a União se não 
houvesse sido criado o referido gasto, eis que parte do produto 
arrecadado seria transferido aos demais entes. Por exemplo, imagine-se 
que a União tenha considerado uma renúncia de receita do imposto 
sobre a renda de pessoas físicas, relativamente a dedução de gastos com 
saúde, no patamar de um milhão de reais. Por certo, o ente federal 
contabilizará tal valor no Anexo de Metas Fiscais da LDO como gastos 
indiretos com saúde. Todavia, considerando que 49% da arrecadação do 
imposto sobre a renda pertencem aos Estados e Municípios (art. 159, I, 
CF/88), certo seria que a União contabilizasse como gasto indireto com 
saúde apenas 51% das receitas renunciadas. Desta maneira, tornam-se 
ainda maiores os problemas de quantificação desse instrumento de 
política social, prejudicando o controle de sua eficiência. 

Além disso, torna-se inviável a classificação do gasto tributário 
por área, eis que, no orçamento dos demais entes da federação, os 
recursos poderiam ser destinados a diversas áreas. No exemplo tratado 
no parágrafo anterior, contabilizando a União o gasto tributário na área 
da saúde, pode isso não corresponder à realidade, vez que, dentro do 
orçamento do Estado ou do Município, os recursos poderiam ser gastos 
com educação. 

O tema foi bastante discutido pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), tendo este tribunal inicialmente firmado o posicionamento de que 
os Municípios não poderiam sofrer retenções, por conta de benefícios 
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fiscais criados pelos Estados, dos valores que teriam a receber a título de 
fundo de participação constitucional. Neste sentido, em 2008 foi julgado 
o RE 572.762/SC, que serviu de base para outros o julgamento de outros 
casos semelhantes (OLIVEIRA, 2015, p. 134). Em 2018, contudo, o 
STF reverteu seu posicionamento no julgamento do RE 705.423, 
asseverando que a repartição das receitas tributárias se refere ao produto 
da arrecadação do tributo, ou seja, o valor efetivamente auferido em 
decorrência do exercício do poder de tributar do ente tributante 
(BRASIL, 2018). 

 
2.3.1.2.3 Desonerações tributárias e economicidade 

 
Quanto ao terceiro limite, Torres (1995, p. 150) entende a 

economicidade como o exame material da formulação e execução 
orçamentária, em contraponto com o exame formal, que estabeleceria 
ligação direta com o princípio da legalidade. No geral, a ideia de 
economicidade seria consubstanciada na eficiência da gestão financeira, 
na minimização dos gastos públicos e na maximização da arrecadação 
(TORRES, 1995, p. 150). 

Lembra-se, neste ponto, que a eficiência é um princípio 
administrativo constitucionalmente estabelecido (art. 37, CF/88). Em 
relação às desonerações tributárias, significa a adequação entre os fins 
almejados pela lei concessiva do benefício e o a política pública 
efetivamente alcançada (TORRES, 1995, p. 152).  

Em outras palavras: deve-se comparar o custo para o Estado, em 
decorrência do decréscimo da arrecadação, com o benefício sócio-
econômico realmente produzido. Inapto, portanto, seria o benefício 
tributário do qual resultasse exclusivamente perda da arrecadação, sem 
desenvolver no mundo real os benefícios sociais ou econômicos 
pretendidos em sua regra instituidora (CORREIA NETO, 2016). Essa 
inaptidão da medida poderia ser avaliada a posteriori, ou seja, após a 
sua implementação e diante de uma medição efetiva do decréscimo da 
arrecadação e do benefício social ou econômico ocasionado à sociedade. 
Mas também poderia ser avaliada a priori, ou seja, quando se puder 
verificar previamente que a medida não pode alcançar os fins 
pretendidos, sendo que ambos os casos podem e devem ser objeto de 
controle administrativo e jurisdicional (CORREIA NETO, 2016). 

O problema é a constatada ausência de qualquer preocupação 
governamental com a economicidade e eficiência no uso desses 
instrumentos desoneratórios no alcance dos objetivos sociais 
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constitucionalmente estabelecidos (ALVARENGA, 2012), coisa a que 
deveria estar submetido qualquer gasto público, mesmo os indiretos. 

Adiante, ainda neste capítulo (3.5.1. Controle das desonerações 
tributárias), tratar-se-á especificamente dos instrumentos de controle da 
economicidade e da eficiência dos programas de desoneração tributária.  

 
2.3.1.2.4 Desonerações tributárias e legitimidade 

 
Um quarto limite, no entanto, é necessário ser apresentado: a 

legitimidade constitucional do programa de desoneração tributária. Para 
Oliveira (2015, p. 720), legitimidade diz respeito ao real atendimento 
das necessidades públicas, na busca por evitar atuações governamentais 
em desvio de finalidade. Para Torres (1995, p. 286), há estreita ligação 
entre o controle da legitimidade e a busca pela moralidade 
administrativa. 

As políticas de desoneração tributária precisam, desta forma, ser 
condizente com a finalidade do Estado brasileiro, que, conforme 
demonstrado no primeiro capítulo deste estudo, é eminentemente social 
e de cunho universal.  

Sobre a universalidade dos objetivos sociais previstos na CF/88, 
relembra-se aqui as ideias de Titmuss (1968) trabalhadas no primeiro 
capítulo (no item 2.2.3.1), segundo as quais o instrumento da 
desoneração tributária, por natureza, implica em privatização dos 
serviços públicos, que por sua vez culmina na precarização dos serviços 
prestados diretamente pelo Estado em regime de complementariedade 
(políticas públicas focalizadas). Isso faz com que as desonerações 
tributárias, na maior parte das vezes, se contraponham à universalidade 
do Estado social estabelecido no Brasil, subtraindo-se efetividade da 
norma constitucional neste tema. Torres (1995, p. 309), neste sentido, 
lembra a perversidade de vários programas de desoneração tributária 
implementados no Brasil, em franca contradição com os interesses 
ecológicos, sociais e regionais previstos na norma constitucional. 

Na contramão do que pensam esses autores, tem-se a ideia de 
que, por mais que não se consiga escapar do assistencialismo decorrente 
de uma política pública privatizada e precária, as políticas sociais 
implementadas por meio de desoneração tributária podem buscar, na 
medida do possível, um ganho social relevante e justo. Como lembra 
Howard (1997), nesses casos há, ao menos, a prestação de algum 
serviço público. 

É necessário, no entanto, que as desonerações tributárias sejam ao 
menos condizentes com os objetivos sociais da CF/88, ou seja, que 



 

 

120 

intentem, ao menos no papel (caso sejam ineficientes), alcançar algum 
dos valores sociais constitucionalmente previstos. O que não pode 
acontecer é a instituição de políticas desoneratórias que desafiem 
frontalmente o atributo “social” constitucionalmente conferido ao 
sistema político-jurídico brasileiro, por meio da criação, a título de 
políticas sociais, de gastos tributários regressivos em benefício dos 
estratos mais ricos da sociedade. 
 

2.3.2 Orientações da OCDE sobre políticas de desoneração 
tributária 

 
A Organização para a Cooperação e Desevolvimento 

Econômico99 (OCDE) é uma organização criada em 1960, composta 
originariamente por Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, Estados 
Unidos, Dinamarca, França, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, 
Luxemburgo e Reino Unido. Atualmente é uma das fontes primeiras dos 
princípios gerais em direito tributário internacional (ELALI, 2010, p. 
198), tendo desenvolvido estudos relativos a questões econômicas e 
tributárias. 

Relevantes para a questão debatida neste trabalho, tem-se estudos 
realizados pela OCDE relativos a dois pontos: transparência 
orçamentária e desonerações tributárias, que abaixo serão discriminados. 

 
2.3.2.1 OCDE e a transparência orçamentária 

 
No âmbito dessa organização, foi estabelecido na década de 1980 

um comitê denominado “OECD Working Party of Senior Budget 
Officials”, composto por responsáveis pela elaboração dos orçamentos 
públicos dos países integrantes da organização. O comitê reúne-se 
anualmente para discutir práticas orçamentárias, fazendo uma revisão 
dos aspectos orçamentários específicos do sistema de cada país, bem 
como uma análise comparativa entre eles. Em 1999, esse comitê 
começou a elaborar um guia de boas práticas orçamentárias, baseado na 
experiência dos membros da organização, o que resultou no documento 
denominado “OECD Best Practices for Budget Transparency”100 (2002), 
um guia de transparência para a apresentação das políticas públicas 
dentro dos orçamentos dos países.  

                                                      
99 No idioma original: “Organisation for EconomicCo-operation and Development – 
OECD”. 
100 “Guia de boas práticas para transparência orçamentária”, em tradução livre. 
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Neste sentido, foi estabelecido que os governos deveriam adotar 
uma programação orçamentária que envolvesse um relatório 
orçamentário101, um pré-relatório102, relatórios mensais103, semestrais104 
e anuais105, um relatório de longo prazo106 e um relatório pré-eleitoral107. 
Essa programação orçamentária deveria passar por uma análise 
pormenorizada da situação econômica e dos riscos a ela subjacentes, 
com a apresentação de uma previsão e uma análise do crescimento da 
economia e de suas, bem como das taxas de desemprego, de inflação e 
de juros e do reflexo de tudo isso no orçamento. 

Em todos esses documentos, deveria haver um resumo das 
políticas públicas relevantes, por uma compreensível exposição das 
respectivas despesas, demonstrando-se as opções políticas 
governamentais e submetendo-as à avaliação da sociedade (OECD, 
2002, p. 14). No mesmo sentido, qualquer mudança no contexto social 
                                                      
101 No relatório orçamentário (budget report), que deveria ser submetido ao parlamento 
em prazo razoável para aprovação antes do início do exercício financeiro a que se refira, 
seria necessário constar os objetivos e as metas de desempenho de cada programa de 
governo, a visão de médio prazo (ao menos dois anos) acerca do comportamento das 
receitas e despesas, uma explicação acerca do acerto ou desacerto das previsões efetuadas 
para os anos anteriores, a discriminação pormenorizada da classificação da despesa no 
que se refere ao órgão, à categoria econômica e à característica funcional (OECD, 2002, 
p. 8-9). 
102 O relatório prévio (pre-budget report), por sua vez, serviria para o governo apresentar 
as intenções políticas e econômicas de longo prazo (pelo menos dois anos), apontando o 
déficit ou superávit futuro (OECD, 2002, p. 9). 
103 Os relatórios mensais (monthly reports) deveriam tratar da implementação do 
orçamento, sendo emitidos após o fim de cada mês para apresentar a receita e a despesa 
efetivas do período, uma comparação com a previsão antes estabelecida, e as propostas de 
adequação futura, quando necessárias (OECD, 2002, p. 9). 
104 Os relatórios semestrais (mid-year report) deveriam trazer uma informação 
condensada sobre a implementação do orçamento, incluindo uma previsão atualizada do 
resultado orçamentário para o ano em curso e para os seguintes, bem como uma discussão 
abrangente acerca do impacto dos eventos econômicos e políticos passados nas contas do 
governo (OECD, 2002, p. 10). 
105 O relatório de final de exercício (year-end report) seria o documento-chave da 
contabilidade pública, devendo ser auditado por órgão específico externo. Dele, deveria 
constar a previsão originária de receita e da despesa, bem como informações sobre o 
alcance dos objetivos propostos e as adaptações efetuadas (OECD, 2002, p. 10). 
106 O relatório de longo prazo (long-term report) serviria para assegurar a sustentabilidade 
das políticas de longo prazo do governo vigente, devendo ser feito pelo menos a cada 
cinco anos ou quando há uma mudança muito grande nos programas estabelecidos em 
função de mudanças nas receitas ou nas despeas. Deve levar em consideração o 
desenvolvimento demográfico de longo termo (10-40 anos) (OECD, 2002, p. 11). 
107 O relatório pré-eleitoral (pre-election report)  serviria para dar transparência à situação 
fiscal antes das eleições, devendo conter as informações do relatório semestral e ser 
dirigido à população (OECD, 2002, p. 11). 
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ou econômico, ou mesmo na condução dessas políticas, deveria ser 
fundamentada e seguida de ajustes. 

Quanto às desonerações tributárias, a OCDE recomenda que haja 
uma discussão sobre o tema dentro do próprio orçamento, tratando-se 
tais questões como se fossem gastos diretos propriamente ditos 
(inclusive com a classificação orçamentária dos programas de cada 
área), como forma de se deixar clara a opção governamental pelo uso 
deste instrumento (OECD, 2002, p. 12). A sugestão facilitaria a análise 
da eficiência da política pública que se está a implementar, eis que seria 
analisada em contraposição a um gasto direto a ser eventualmente 
dispendido pelo Estado. Isso, todavia, não é feito em nenhum país 
membro da OCDE, vez que todos se limitam a tratar dessa questão em 
anexos às suas respectivas leis orçamentárias, o que dificulta a 
comparação da eficiência da medida em relação aos gastos 
governamentais diretos.  

Além disso, a OCDE (2002, p. 12) recomenda que as estimativas 
das renúncias de receita relativas aos programas de desoneração 
tributária constem, ao menos, de um anexo orçamentário, o que é 
seguido pelo Brasil, que faz constar tal informação do Anexo de Metas 
Fiscais da LDO em cumprimento a determinação da LRF. 

 
2.3.2.2 OCDE e as desonerações tributárias 

 
O tema das desonerações tributárias foi objeto de estudos 

específicos por parte da OCDE em virtude da constatação de se tratar de 
uma prática realizada em todos os países do mundo, especialmente 
naqueles cujos projetos políticos são baseados em austeridade fiscal 
(OECD, 2010).  

Em 1998, foi aprovado o relatório denominado “Harmful Tax 
Competition – An Emerging Global Issue”108, no qual foram analisados 
os regimes fiscais preferenciais potencialmente prejudiciais aos seus 
países membros, estabelecendo-se princípios em favor de uma prática 
fiscal adequada e concorrencialmente justa, bem como uma lista de 
fatores para identificação de paraísos fiscais109 (OCDE, 1998). Para Avi-
Yonah (2000, p. 63), a iniciativa representou um necessário primeiro 
passo necessário, mas se mostrou limitado por conta da superficialidade 

                                                      
108 “Concorrência fiscal prejudicial: uma questão global emergente”, em tradução livre. 
109 Os fatores são: (a) nenhuma tributação ou apenas tributação nominal (condição 
essencial); (b) normas que estabelecem sigilo de informações; (c) falta de transparência; 
(d) falta de atividade empresarial substantiva 
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do estudo acerca do contexto fático dos paraísos fiscais e também por 
sua falta de imperatividade, mesmo entre os países membros, o que é 
natural para um relatório emitido por uma organização internacional. 

Em 2000, foi aprovado o relatório denominado “Towards Global 
Tax Co-operation: Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax 
Practices”110, no qual se definiu mecanismos para integrar e coordenar 
as práticas dos países membros no aprofundamento do diálogo com os 
países promovedores dos regimes fiscais preferenciais prejudiciais  
(OCDE, 2001). Do relatório, constam também medidas para repressão 
da concorrência fiscal, tais como exclusão de créditos tributários 
auferidos por contribuintes que obtenham vantagens fiscais de paraísos 
fiscais, limitação de dedução para contribuintes não-residentes ou com 
fonte de recursos beneficiada por regimes fiscais prejudiciais, 
denunciação de tratados com países que praticam concorrência fiscal 
desleal, entre outros (ELALI, 2010, p. 200). 

Apesar do “barulho” ocasionado pela OCDE, pouco efeito surtiu 
dos citados relatórios, em especial por conta das abstenções de países-
membro praticantes de concorrência fiscal desleal, como Luxemburgo e 
Suíça, mas também pelo pouco foco em medidas contrárias ao sigilo 
fiscal e à falta de transparência bancária, sendo estas as principais 
críticas de países como os EUA (ELALI, 2010; NABAIS, 2004). 

Em 2002 a OCDE publicou o estudo denominado “Tax 
expenditures in OECD countries”111, no qual se debruçou 
especificamente sobre as políticas desoneração tributária estabelecidas 
como veículos de políticas públicas também pelos países que não são 
classificados como paraísos fiscais. Pretendeu-se apresentar as 
dificuldades de comparação entre os relatórios emitidos pelos países que 
integram a organização, especialmente em função da dificuldade de 
identificação do sistema tributário de referência de cada país; de 
mensuração das receitas renunciadas; e de compatibilização dos gastos 
tributários à praxe orçamentária de cada governo. 

Com base nisso, a OCDE estabeleceu três regras básicas para 
servir como orientação aos seus países membros e aos demais que se 
interessem pelo tema. A primeira, de que deve haver um procedimento 
regular e formal de quantificação das renúncias de receita, se possível 
com a consideração dos reflexos da desoneração tributária no 
comportamento dos contribuintes. A segunda, de que os gastos 

                                                      
110 “Para uma cooperação fiscal global: progressos na identificação e eliminação de 
práticas tributárias prejudiciais”, em tradução livre. 
111 “Gastos tributários nos países da OCDE”, em tradução livre. 
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tributários devem constar do orçamento, no mesmo patamar dos gastos 
diretos, classificada pelos mesmos programas e objetivos. A terceira, de 
que é necessária a incorporação de regras legais que obriguem os 
governos a procederem à revisão periódica dos seus programas de 
desoneração tributária. 
 
2.4 Controle das desonerações tributárias 

 
No item 3.3 foram apresentados os limites impostos pelo 

ordenamento jurídico brasileiro acerca da instituição de desonerações 
tributárias. No quesito formal, foi apresentada a necessidade de 
comprovação (a) do demonstrativo regionalizado dos efeitos da renúncia 
de receita (na LOA e na LDO); (b) da adequação do seu impacto 
financeiro ao orçamento ou das medidas compensação que se fizerem 
necessárias (na própria lei instituidora da desoneração); e (c) da 
concordância dos demais Estados (no caso de benefício tributário 
relativo ao ICMS). No quesito material, observou-se a necessidade de 
respeito à isonomia, à competência de cada ente da federação, à 
economicidade e à legitimidade da medida. 

Como dito antes, a constituição orçamentária não se esgota na 
passagem referente às normas orçamentárias, tratando também do tema 
nas normas de controle da execução orçamentária, especificamente na 
Seção IX do Capítulo I do Título IV da CF/88, denominada “Da 
Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária” (arts. 70 a 75, CF/88) 
(TORRES, 1995, p. 2). Neste sentido, tem-se que a norma constitucional 
brasileira estabeleceu uma forma sistêmica de controle, composta pelos 
controles interno e externo (TORRES, 1995, p. 244). 

O controle interno cabe a cada Poder, que deve avaliar, a priori e 
a posteriori, a legalidade, a legitimidade e a economicidade de seus 
programas (art. 70, CF/88). A CF/88 tratou de especificar este controle, 
impondo as seguintes atribuições a cada Poder (art. 74, CF/88): avaliar o 
cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União; comprovar a 
legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado; exercer o controle das operações de 
crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; 
além de apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional. 
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No caso dos programas de desoneração tributária, normalmente 
formulado pelo Poder Executivo, deve ser por este previamente avaliado 
em relação aos limites legais já expostos, tanto os de cunho material 
quanto os de natureza formal. Uma vez aprovado por lei o programa e 
inserida a renúncia de receita na LOA, deve ser acompanhada a 
execução orçamentária para verificação da adequação da receita 
renunciada com a previsão antes realizada. 

No âmbito do Poder Executivo federal, um dos órgãos 
responsáveis por essa fiscalização interna é a Controladoria-Geral da 
União, que coexiste com outros órgãos de controle interno ligados a 
outros órgãos, como o Ministério da Fazenda, a Receita Federal do 
Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (BRASIL, 2014). 

Por outro lado, tem-se o controle externo dos Poderes da 
república, reservado ao Congresso Nacional, que tem a função de 
efetuar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial112 da União113 e das entidades da administração direta e 
indireta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade da aplicação 
das subvenções e da renúncia de receitas (art. 70, CF/88).  
 

2.4.1 O Tribunal de Contas da União 
 

O Tribunal de Contas da União (TCU) tem a função 
constitucional de auxiliar o Congresso Nacional na função de efetuar a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
da União114 e das entidades da administração direta e indireta, quanto à 
legalidade, legitimidade e economicidade da aplicação das subvenções e 
da renúncia de receitas (art. 71115, CF/88). 
                                                      
112 Segundo TORRES (1995, p. 239), a intenção da CF/88 foi a de, mediante enumeração 
um tanto pleonástica, não deixar escapar de controle qualquer tipo de atividade financeira 
do Estado. 
113 Em relação aos Estados, a função incumbe à Assembleia Legislativa, por força do 
princípio da simetria (TORRES, 1995, p. 270-273). No que tange aos Municípios, a 
CF/88 foi expressa em determinar a função da Câmara de Vereadores de efetivar o 
controle externo dos demais poderes (art. 31, CF/88). 
114 Em relação aos Estados, aplica-se, no que couber, as normas estabelecidas nos arts. 70 
a 74 da CF/88, de acordo com previsão expressa do art. 75 da CF/88. Em relação aos 
Municípios, segundo o art. 31 da CF/88, o auxílio ao Poder Legislativo será prestado pelo 
Tribunal de Contas do respectivo Estado, ou pelo próprio Tribunal de Contas do 
Município, onde houver, sendo vedada a criação de novos Tribunais de Contas além 
daqueles existentes por ocasião da promulgação da CF/88. 
115 CF/88: “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: I - apreciar as contas 
prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá 
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No Brasil, o TCU surgiu com a formação da república, em 1891, 
corolário que é do moderno Estado de Direito (MELLO, 1984, p. 133). 
Está estabelecido atualmente como um órgão auxiliar dos três Poderes, 
não integrando a estrutura de nenhum deles, sendo totalmente 
independente, mas sem configurar um quarto Poder (TORRES, 1995, p. 
262-264). Conforme lembra Oliveira (2015, p. 865), ainda que sua 
atribuição seja o exame das contas públicas, sua dignidade é inata à 
estrutura republicana e democrática, e sua função é garantir o exercício 
adequado e probo das funções públicas. 

Neste ponto, Pellegrini (2014) salienta que existiria um grande 
risco de falta de suporte político aos órgãos responsáveis pela avaliação 
desses programas, que tem um grande peso político e ideológico, 
fazendo parte, muitas vezes, dos programas de governo, 
independentemente da sua eficiência prática. Por esta razão, a CF/88 
estendeu aos seus conselheiros as mesmas garantias dadas aos membros 
do Poder Judiciário (art. 73, §3º, CF/88), como forma de tornar os 

                                                                                                                           
ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; II - julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas 
pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; III - apreciar, para fins de 
registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração 
direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, 
excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores 
que não alterem o fundamento legal do ato concessório; IV - realizar, por iniciativa 
própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de 
inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II; V - fiscalizar as contas 
nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma 
direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo; VI - fiscalizar a aplicação de 
quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 
instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; VII - prestar as 
informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por 
qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções 
realizadas; VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras 
cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; IX - assinar prazo para que o 
órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se 
verificada ilegalidade; X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, 
comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; XI - representar ao 
Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.” (BRASIL, 1988) 
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responsáveis por esta fiscalização independentes de qualquer ingerência 
política. 

No que tange ao presente estudo, ganha importância a 
fiscalização financeira exercida pelo TCU, que consiste no controle da 
arrecadação das receitas e da efetivação das despesas em prol de uma 
gestão adequada dos recursos públicos (TORRES, 1995, p. 240). 
Cumpre ao referido Tribunal, portanto, avaliar e controlar o processo de 
estimativa das renúncias de receita decorrentes dos programas de 
desoneração tributária. 

Em relação à legalidade, sabe-se que toda norma jurídica, para 
subsistir, necessita encontrar respaldo na norma superior que embasa 
não apenas a sua vinda ao mundo jurídico, mas também seu conteúdo 
(OLIVEIRA, 2015, p. 720). Tem-se, assim, como primeiro objetivo do 
controle de legalidade do TCU a análise dos atos administrativos 
relativos à execução do orçamento, não apenas sob o enfoque da 
adequação à lei, mas também em relação aos princípios constitucionais 
explícitos e implícitos, como a transparência tributária e orçamentária, a 
proibição de vinculação de receita, a irretroatividade, a anualidade do 
direito financeiro e a anterioridade do direito tributário, etc. (TORRES, 
1995, p. 283). A avaliação dos atos administrativos a ser feita pelo TCU 
pode, inclusive, perpassar pela análise, no caso concreto, da 
constitucionalidade das leis, consoante já estabeleceu o STF116. Falta ao 
Tribunal, todavia, o poder de declaração de inconstitucionalidade in 
abstracto das leis  (TORRES, 1995, p. 284), e isso se dá porque, apesar 
de exercer atos típicos da função jurisdicional em sentido material, 
como julgamento de contas, não detém a função jurisdicional em sentido 
formal117, o que faz com que suas decisões possam ser revistas pelo 
Poder Judiciário como um ato administrativo próprio (TORRES, 1995, 
p. 266). 

No que tange à legitimidade, assegura-se o controle do TCU, não 
no sentido de avaliação do mérito das decisões políticas, mas no sentido 
da avaliação da adequação destas à ordem constitucional vigente 
(TORRES, 1995, p. 286). No que tange ao objeto desse estudo, Torres 
(1995, p. 609) lembra que a possibilidade declaração incidental da 
inconstitucionalidade das normas que veiculam programas de 
desoneração tributária tornou-se evidente com a CF/88, em especial em 
                                                      
116 Súmula 347/STF: “O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode 
apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público.” (BRASIL, 1963). 
117 A doutrina reconhece pequena divergência nesta questão, como a de Pontes de 
Miranda, que defende a função materialmente jurisdicional das decisões dos Tribunais de 
Conta (TORRES, 1995, p. 266). 
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relação à legitimidade dessas medidas, que consiste na avaliação da 
adequação entre os meios utilizados e os objetivos nacionais 
constitucionalmente estabelecidos. Para Oliveira (2015, p. 720), a ideia 
é evitar desvios de finalidade. Percebe-se, todavia, que se trata de um 
controle diferente do controle da legalidade, de cunho menos formal, 
mas que também não se confunde com o controle material das escolhas 
políticas governamentais, restando ao Tribunal apenas avaliar se as 
escolhas efetuadas pelo governo são condizentes com a finalidade da 
república, consubstanciada no Estado social universal 
constitucionalmente estabelecido. 

Por economicidade, entende-se a adequação entre os fins 
almejados pela lei concessiva da desoneração tributária e o resultado 
proposto, ou entre a receita efetivamente renunciada e o benefício sócio-
econômico produzido (TORRES, 1995, p. 309). Segundo Oliveira 
(2015, p. 720), economicidade diz respeito à obtenção da melhor 
proposta para a efetuação da despesa.  

Nos termos da CF/88 (art. 70, §1º) submete-se à fiscalização do 
TCU todas as pessoas físicas ou jurídicas que utilizem, arrecadem, 
guardem, gerenciem ou administrem dinheiros, bens e valores públicos 
ou pelos quais a União responda. Tratando-se de desonerações 
tributárias, todas as pessoas delas beneficiadas, como, por exemplo, as 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) 
beneficiárias das doações efetuadas por particulares para obtenção de 
dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda (HENRIQUES, 
2010, p. 72). 

Especificamente quanto ao objeto deste estudo, Torres (1995, p. 
282), registra-se que TCU vem desempenhando relevante atividade de 
fiscalização das desonerações tributárias. Em consulta aos julgados do 
TCU referentes ao tema, pode-se perceber que o órgão contribuiu para o 
incremento na transparência e no controle desse instrumento de política 
fiscal em diversas oportunidades (BRASIL, 1998; BRASIL, 2010; 
BRASIL, 2011; BRASIL, 2012; BRASIL, 2012; BRASIL, 2013; 
BRASIL, 2013; BRASIL, 2014; BRASIL, 2014; BRASIL, 2007). Nos 
casos analisados, restaram elencados vários problemas na gestão das 
renúncias tributárias, tendo o TCU expedido diversas recomendações ao 
governo federal. Essa rotineira atuação do TCU em relação a programas 
de desoneração tributária faz parecer que a prática política do governo 
federal, mesmo posteriormente à CF/88, não incorporou os limites legais 
estabelecidos para o bom uso desse instrumento de política fiscal.  

Necessário, todavia, analisar de perto o processo de elaboração e 
implementação das desonerações tributárias pelo governo federal 
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brasileiro, bem como os casos investigados pelo TCU, para se poder ter 
exata noção do impacto que tais medidas geram sobre o Estado social 
brasileiro e sobre a promoção dos direitos humanos no país. Esse é, 
aliás, o objetivo do terceiro capítulo deste estudo. 
 

2.4.2 O controle social 
 

Oliveira (2015, p. 588) assevera que o controle dos gastos 
públicos, dentre eles os gastos tributários, não mais pode ser relevado às 
instâncias burocráticas, na crença absoluta na teoria montesquiana de 
fiscalização recíproca entre os Poderes. Para o autor, é indispensável o 
controle social da formulação, da aprovação e da execução 
orçamentárias, mas isso não pode significar uma mera abertura para 
participação da sociedade neste processo, devendo consubstanciar-se em 
um espaço legítimo e de atuação efetiva. 

A CF/88 inovou no ponto ora tratado ao dispor que qualquer 
cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, 
na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades aos Tribunais 
de Contas118. Segundo Torres (1995, p. 260), o dispositivo é 
autoaplicável, sendo que sua implementação não carece de normas 
específicas além daquelas referentes às representações aos órgãos 
públicos de qualquer natureza.  

No mesmo sentido, a Lei 10.257/2001 (art. 44) estabeleceu o 
princípio da gestão orçamentária participativa no âmbito municipal, 
instrumentalizada por meio de debates, audiências e consultas públicas 
como condição obrigatória para aprovação das propostas do PPA, da 
LDO e do LOA pelas Câmaras Municipais. Trata-se do orçamento 
participativo, bastante festejado por Santos e Avritzer (2002) como um 
dos instrumentos para a necessária renovação da democracia liberal. 
Para Oliveira (2015, p. 666), a iniciativa pode ser assim resumida: 
descentralização da decisão orçamentária, realizada por uma opinião 
pública independente, deslocando o cidadão para o centro das discussões 
sobre os problemas locais. 

Esses exemplos reforçam a moderna concepção dos Tribunais de 
Contas como órgão auxiliar tanto dos Poderes quanto da sociedade, 
tornando cada vez mais participativa a democracia nos dias atuais 
(TORRES, 1995, p. 260). Outras disposições constitucionais, vale 
lembrar, caminham neste sentido, como a que determina que as contas 
municipais ficarão à disposição dos contribuintes para apreciação por 

                                                      
118 Art. 74, §2º, CF/88. 
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sessenta dias (art. 31, §3º, CF/88) e a que dá legitimidade a qualquer 
cidadão para propor ação popular visando proteger a moralidade 
administrativa (art. 5º, LXXIII, CF/88).  

Para Torres (1995, p. 280), trata-se de um importante avanço em 
direção à proteção dos direitos fundamentais, e que deve ser destacado 
no Brasil tendo em vista que, em outros países, ainda se situam no plano 
da legislação ordinária. 

A questão, todavia, perpassa pelas dificuldades práticas 
enfrentadas pela sociedade. Primeiramente, pela falta de transparência 
relativa à estimativa dos valores das desonerações tributárias na lei 
orçamentária e na própria lei estipuladora da desoneração tributária, o 
que dificulta o conhecimento da situação pela parte da sociedade que 
estaria interessada em denunciar os problemas referentes ao tema ao 
TCU. Em segundo lugar, pela legitimidade para questionamento judicial 
das normas desoneratórias, que apenas podem ser objeto de controle 
concentrado de constitucionalidade, processo judicial cuja legitimidade 
é constitucionalmente reservada a poucos. 

Diante dessa problemática, necessário analisar as políticas 
desoneratórias do governo brasileiro para se poder averiguar se há sobre 
elas um efetivo controle, seja pelo TCU, seja pela sociedade, e se 
respeitam os limites impostos pelo ordenamento jurídico brasileiro, 
estabelecido para coibir o uso indevido ou abusivo desse instrumento de 
política fiscal, o que se pretende fazer no próximo e último capítulo. 
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3  A POLÍTICA FISCAL DESONERATÓRIA DO GOVERNO 
FEDERAL PÓS-CF/88 

 
 

A política de incentivos fiscais implementada pelo governo 
brasileiro se mostrou nociva aos interesses da coletividade por não ter 
produzido o desenvolvimento econômico esperado (TORRES, 1995, 
p.294), tendo tais políticas sido criadas apenas para beneficiar 
empreendimentos oportunistas e não comprometidos com os objetivos 
que serviram de pretexto à concessão das benesses (BUFFON e 
BASSANI, 2013). 

O objetivo deste capítulo é avaliar essas afirmativas, o que 
perpassa pela análise da forma pela qual foram criadas, mensuradas e 
controladas as políticas fiscais desoneratórias implementadas pelo 
governo federal brasileiro sob a égide da CF/88, na tentativa de 
descobrir se, de fato, comprometem a efetivação dos direitos humanos e 
esvaziam o Estado social brasileiro. 

Pretende-se alcançar o objetivo proposto, primeiramente, pela 
descrição das principais políticas desoneratórias apresentadas pela RFB 
em seu Demonstrativo de Gastos Tributários (BRASIL, 2017), o que 
perpassa pelos programas sociais indiretos (políticas desoneratórias por 
meio das quais se busca a melhoria dos índices sociais, como saúde, 
educação e trabalho) e pelos programas de estímulo ao desenvolvimento 
econômico (programas de perdão de dívida tributária).  

Após, passa-se à análise das auditorias feitas pelo TCU em 
relação aos programas de desoneração tributária brasileiros, com foco no 
controle, na transparência e na legitimidade dessas políticas. 

Ao final, com base nas teorias firmadas no primeiro e segundo 
capítulos, espera-se traçar o diagnóstico brasileiro relativo às políticas 
de desoneração tributária do governo federal, para avaliar o nível de 
comprometimento do Estado social e dos direitos humanos no Brasil. 
 
3.1 O gasto tributário brasileiro e a concorrência fiscal internacional 

 
Analisando-se o atual panorama brasileiro, tem-se que o gasto 

tributário do governo federal para o ano de 2018 foi estimado pela RFB 
em R$ 282 bilhões, representando 3,97% do PIB (previsto) e 20,67% da 
arrecadação (prevista) da RFB (BRASIL, 2017). 
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Observe-se, neste sentido, a série histórica, com base nos 
relatórios da RFB: 
 
Tabela 3 – Evolução do gasto tributário brasileiro em função da 
arrecadação e do PIB 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (BRASIL, 2017) 
 

O percentual em função do PIB vem crescendo desde o início da 
série, sendo que na década de 1990 ainda estava no patamar de 1% 
(ALVARENGA, 2012). O percentual estimado em função da 
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arrecadação total gira em torno de 20% desde 2010 (CARVALHO, 
2018). De 2012 a 2017, os gastos tributários subiram em ritmo superior 
ao da inflação (LIMA, 2017). 

Como dito antes, esse movimento ocorreu em todo mundo no 
século XX, sob influência do keynesianismo. Na Europa, em especial 
após a Segunda Guerra Mundial, como forma de reconstrução das 
nações por meio da instituição do Estado social. Nos EUA, durante o 
governo do presidente Lyndon Johnson, responsável pela ampliação dos 
benefícios sociais (SURREY, 1973). No Brasil, sob a égide das 
constituições de 1946 e 1967, por conta da política intervencionista do 
governo federal  (HENRIQUES, 2010, p. 64). 

A partir da década de 1970, todavia, ganhou força a posição 
neoliberal de contenção de gastos do governo e compressão do Welfare 
State (tratado no primeiro capítulo deste estudo, especificamente no item 
2.2.3), e a válvula de escape recaiu sobre as desonerações tributárias. No 
Brasil, da mesma forma, teve-se em 1965/1966 uma reforma tributária 
que permitiu uma primeira onda de desonerações tributárias, bastante 
utilizadas na época do “milagre econômico”119, quando estabelecido um 
papel desenvolvimentista do Estado. O panorama do uso desse 
instrumento à época é apresentado por Goulart (2018, p. 4): “em 1968, 
as desonerações do IRPJ representaram 74,96% da arrecadação do 
imposto; entre 1969 e 1973 essa participação relativa oscilou entre 30 e 
40% do total arrecadado; e, entre 1974 e 1979, ela oscilou entre 40% a 
50%, tendo atingido 58% em 1976”. 

Mais tarde, com a universalização dos serviços públicos pela 
CF/88 e a manutenção da austeridade fiscal exigida pelos credores 
internacionais, a utilização desse instrumento de política fiscal e social 
ganhou força (MENDES e WEILLER, 2015).  

Especialmente na área da saúde, é possível vislumbrar com 
exatidão essa evolução (FALCO, 2015, p. 95). A Lei 9.250/95 
ampliou120 a dedução da base de cálculo de imposto sobre a renda de 
                                                      
119 Segundo GOULARTI (2018, p. 4), essa reforma tributária teria propiciado a criação 
de um conjunto de programas setoriais como o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal (IBDF), a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), o Fundo de 
Recuperação Econômica do Espírito Santo (Funres), a Zona Franca de Manaus, o 
Programa de Integração Nacional (PIN), o Programa de Redistribuição de Terras e de 
Estímulo à Agropecuária do Norte e Nordeste (Proterra), as Superintendências do 
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e do Nordeste (Sudene), o Instituto Brasileiro do 
Turismo (Embratur), o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), os Programas 
Especiais de Exportação (Befiex), etc. 
120 Anteriormente, os gastos eram limitados a despesas com médicos e dentistas, e 
permitidos apenas aos contribuintes com renda de até Cr$ 120.000,00 anuais (art. 20, “f”, 
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pessoa física dos gastos particulares com “médicos, dentistas, 
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e 
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços 
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias”. 
Em relação às pessoas jurídicas, a Lei 9.249/95 permitiu a dedução da 
base de cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre 
o lucro líquido das despesas “destinadas a custear seguros e planos de 
saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência 
social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa 
jurídica”. Por sua vez, as Leis 10.147/2000 e 10.647/2002 trataram de 
isenções fiscais para produtos químicos e farmacêuticos. 

Mas não é apenas na área social que essa situação se configura. 
As desonerações tributárias brasileiras aumentaram também na área 
econômica, como forma de subsidiar empresas e estimular o 
crescimento do PIB. Desde a década de 2000, o governo federal 
implementou programas de perdão de dívidas tributárias, como o de 
Recuperação Fiscal (REFIS, Lei 9.964/00), o Parcelamento Especial 
(PAES, Lei 10.684/03), o Parcelamento Excepcional (PAEX, MP 
303/06), o Refis da Crise (Lei 11.941/09), o Refis da Copa (Lei 
12.996/14), o Programa de Regularização Tributária (PERT, Lei 
13.496/2017) e o Programa de Regularização Tributária das optantes 
pelo Simples Nacional (PERT-SN, LC 162/2018). Todos esses 
programas concederam generosos descontos nos juros e nas multas para 
que os contribuintes inadimplentes quitassem suas dívidas.  

Da mesma forma, algumas medidas específicas a determinados 
setores da economia ganharam força a partir do Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC) em 2007. Com a finalidade de melhorar a gestão do 
Estado, estimular o investimento privado e aumentar o consumo, o 
governo federal propôs uma série de medidas de desoneração tributárias 
para os setores da construção civil, da indústria, da infraestrutura e da 
alta tecnologia (LUKIC, 2015). 

Com a crise financeira mundial, continuou-se a insistir no uso 
desse instrumento, inicialmente para estimular de maneira provisória a 
demanda interna, com a conhecida política de desonerações tributárias 
relativa ao IPI dos automóveis (em 2008) e dos eletrodomésticos (em 
2009) (CARVALHO, 2018; ORAIR, 2015). Da mesma forma, outras 
medidas tributárias de emergência foram adotadas naquele momento, 
como isenções temporárias de tributos sobre produção, comércio e 
consumo, além da alteração das alíquotas de imposto sobre a renda de 

                                                                                                                           
Decreto-Lei 5.844/43, com redação dada pela Lei 154/47). 
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pessoa física (LUKIC, 2015, p. 210). As desonerações tributárias 
haviam alcançado o patamar máximo de 3,53% do PIB em 2009, tendo 
ultrapassado a casa dos 10% da carga tributária bruta brasileira daquele 
ano (IPEA, 2011).  

Tal conduta política permitiu uma certa recuperação da economia 
já em 2010, mas no ano seguinte as condições econômicas mundiais 
(crise na zona do Euro, desaceleração da economia chinesa e a 
recuperação lenta dos EUA) voltaram a prejudicar o Brasil (DWECK e 
TEIXEIRA, 2017). Por conta disso, o governo brasileiro, em 2011, 
lançou mão do plano Brasil Maior (BRASIL, 2011), assumindo 
expressamente como estrutural (e não mais como política econômica 
anticíclica) essa postura desoneratória (ORAIR, 2015). O plano previa a 
redução de IPI sobre máquinas e equipamentos industriais, materiais de 
construção, caminhões e veículos, a concessão de créditos tributários 
para exportadores, a desoneração da cesta básica e a desoneração da 
folha de pagamentos121 (CARVALHO, 2018). Somente em relação à 
desoneração da folha de salários, elevou-se a proposta de desoneração 
tributária do programa de R$ 3,6 bilhões de reais para mais de R$ 20 
bilhões de reais (LUKIC, 2015). O custo anual com as renúncias 
tributárias, que era de R$ 113 bilhões de reais em 2010, passou a ser de 
R$ 249 bilhões em 2014 (CARVALHO, 2018). 

Na década de 2010, diversos outros programas sociais gerais 
foram implementados por meio de política desoneratória. De maneira 
específica, tem-se o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 
Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (PROIES) criado e 
reformulado pelo governo federal por meio das Leis 12.688/12 e 
12.989/14, o Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas 
Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que Atuam na Área 
da Saúde e que Participam de Forma Complementar do Sistema Único 
de Saúde (PROSUS) criado por meio da Lei 12.873/2013 e o Programa 
de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol 
Brasileiro (PROFUT), criado por meio da Lei 13.155/2015. Todos estes 
programas visaram dar benefícios tributários para fortalecimento das 
entidades privadas prestadores de serviços de educação, saúde e esporte. 

Esse panorama ressalta a relevância desse estudo, bem como a 
necessidade de observação das regras previstas no segundo capítulo 
                                                      
121 Sobre a desoneração da folha de pagamentos, tem-se que é caracterizada pela 
substituição dos 20% de contribuição patronal ao regime de previdência incidentes sobre 
a folha de pagamentos por uma contribuição entre 1% e 2%, incidente sobre o 
faturamento das empresas de 56 (cinquenta e seis) setores da economia (GARCIA, 
SACHSIDA e CARVALHO, 2018). 
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deste estudo em relação ao estabelecimento das desonerações tributárias, 
como forma de evitar desvios de finalidade na utilização desse 
instrumento de política fiscal e de consequente esvaziamento do Estado 
social.  

Por isso, propõe-se a análise das desonerações tributárias 
implementadas pelo governo federal após a CF/88, e pretende-se fazer 
isso por meio da divisão destas em dois grupos: o primeiro, relativo à 
problemática da utilização de desonerações tributárias para veicular 
políticas públicas sociais; o segundo, relativo aos programas de 
incentivo da economia. 

A análise de ambos os grupos, passa pelas questões materiais 
relativas à isonomia, à legitimidade e à eficiência deste tipo de política 
fiscal; pelas questões formais atinentes à previsão orçamentária, da 
comprovação de adequação financeira ou do estabelecimento de 
medidas de compensação; bem como pelas orientações da OCDE no 
tocante à transparência orçamentária e à avaliação periódica dos 
respectivos programas. Ao final, busca-se a atuação do TCU em relação 
ao tema, para comprovar a problemática ora tratada. 
 

3.1.1 Os gastos tributários sociais brasileiros 
 

Para o ano de 2018, comparando-se a estimativa das 
desonerações tributárias apresentada pela RFB no Demonstrativo dos 
Gastos Tributários (BRASIL, 2017) e a previsão orçamentária de gastos 
direitos apresentada pelo Senado Federal (BRASIL, 2018), tem-se que 
as desonerações tributárias alcançaram a seguinte participação no 
orçamento da União: 
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Tabela 4 – Gasto tributário brasileiro por setor  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fonte: (BRASIL, 2017; BRASIL, 2018) 
 

Note-se que 29,27%122 dos gastos com as políticas públicas 
acimas listadas são efetivados por desonerações tributárias, e que 
políticas nas áreas de comércio e serviços, ciência e tecnologia, indústria 
e habitação são efetuadas majoritariamente por este tipo instrumento. 

A desonerações tributárias utilizadas como vetores de políticas 
econômicas, servindo como incentivos setoriais, atração de 
investimentos ou políticas econômicas anticíclicas, são classificadas 
como gastos tributários setoriais (gastos indiretos setoriais) (BRASIL, 
2017). De outro lado, tem-se os gastos tributários sociais (gastos 
indiretos sociais), consubstanciados em desonerações tributárias 
concedidas aos indivíduos que utilizam serviços sociais pelo mercado, 
em substituição ao Estado, e às respectivas empresas prestadoras) 
(BRASIL, 2017). 
                                                      
122 De um total de R$ 966.598.695.705, considerando as despesas diretas e as despesas 
indiretas. 
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De acordo com o demonstrativo, os gastos tributários, em 2018, 
concentraram-se nas áreas de comércio e serviços (28,49%), trabalho 
(15,31%), saúde (13,77%), indústria (11,26%), agricultura (9,47%), 
assistência social (4,99%), educação (4,65%), habitação (3,79%), 
ciência e tecnologia (3,60%), transporte (1,77%), energia (1,41%), 
cultura (0,62%), direitos da cidadania (0,54%), desporto (0,18%), defesa 
nacional (0,03%) e organização agrária (0,02%). 

Selecionando-se apenas os gastos sociais (assim considerados: 
trabalho, saúde, educação, assistência social, habitação, transporte, 
cultura, cidadania, organização agrária e saneamento), tem-se o seguinte 
panorama: 
 
Tabela 5 – Gasto tributário social brasileiro por setor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: (BRASIL, 2017) 

 
Somadas, essas áreas sociais envolvem um conjunto de despesas 

indiretas no valor de previsto de R$ 128.824.274.753 para 2018, o que 
significa dizer que os gastos tributários sociais representam 45,53% do 
total de gastos tributários para o período (R$ 282.945.695.705). 

As políticas sociais mais relevantes financeiramente são 
concentradas nas áreas do trabalho (R$ 119.990.065.284), da saúde (R$ 
160.424.430.643) e da educação (R$ 127.089.843.726), sendo estas 
justamente aquelas que dão forma ao Estado social e que permitem a 
efetivação de direitos humanos mais básicos, como o da dignidade da 
pessoa humana. Os números apresentados neste parágrafo referem-se às 
despesas diretas do governo nessas áreas. 
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As desonerações tributárias nas respectivas áreas, por sua vez, 
são de R$ 43.390.065.284 (trabalho), R$ 39.054.430.643 (saúde) e R$ 
13.189.843.726 (educação), o que significa dizer que um quarto das 
políticas governamentais do governo federal nessas três áreas são 
instrumentalizadas por meio da forma indireta de despesa, em vez de 
serem estabelecidas por meio de gastos públicos diretos. Para trazer 
outro exemplo, tem-se que, na área da ciência e tecnologia (que não se 
trata de área social, mas que poderia se relacionar com a educação), o 
TCU identificou que as receitas renunciadas em 2012 com programas de 
incentivo ao desenvolvimento de pesquisas123 (R$ 5.515.022.700) 
significaram um montante 2,4 vezes maior do que os gastos diretos 
orçados para o Ministério da Ciência e Tecnologia, ou 3,1 vezes os 
gastos efetivamente realizados (BRASIL, 2014, p. 22)124.  

Dentro de cada área, diversas são as políticas desoneratórias 
implementadas. 

Na saúde, por exemplo, tem-se a possibilidade de dedução pelas 
pessoas jurídicas, como despesa operacional, dos gastos realizados com 
serviços de assistência médica, odontológica, farmacêutica e social, 
destinados indistintamente a todos aos empregados e dirigentes125, bem 
como de dedução pelas pessoas físicas das despesas com médicos, 
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 
fonoaudiólogos, hospitais, e com exames laboratoriais e serviços 
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias126. 
Às pessoas jurídicas e físicas é permitido deduzir do imposto sobre a 
renda, também, as doações aos programas nacionais de apoio à saúde, 
como o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) 
e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência (PRONAS/PCD)127. 

No mesmo sentido, tem-se a imunidade128 das instituições de 
saúde sem fins lucrativos no que se refere à contribuição previdenciária 

                                                      
123 Considerando apenas os seguintes programas: Lei de Informática Nacional 
(Lei 8.248/1991); Lei de Informática da Zona Franca de Manaus (Lei 8.387/1991); Lei do 
Bem (Lei 11.196/2005); Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da 
Indústria de Semicondutores – PADIS (Lei 11.484/2007); Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para TV Digital – PATVD 
(Lei 11.484/2007); e Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da 
Cadeia Produtiva de Veículos Automotores – Inovar-Auto (Lei 12.715/2012). 
124 Essa questão será abordada de maneira mais específica adiante, no item 4.2. 
125 Art. 13, V, da Lei 9.249/95. 
126 Art. 8º, II, “a”, da Lei 9.250/95. 
127 Art. 1º a 14 da Lei 12.715/12. 
128 A questão, todavia, é saber se este fenômeno deveria ser considerado pela RFB como 
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patronal e ao seu imposto sobre a renda129. Por mais que os dispositivos 
constitucionais se refiram expressamente a entidades de assistência 
social, o Supremo Tribunal Federal entende que as entidades de saúde se 
encontram alcançadas por esta imunidade130. 

Por fim, tem-se a desoneração tributária consubstanciada em 
crédito presumido de PIS e de COFINS para as pessoas jurídicas que 
procedam à industrialização ou à importação de medicamentos131, bem 
como na redução a zero das alíquotas de PIS e de COFINS sobre a 
receita de venda de águas minerais132, equipamentos para uso médico, 
hospitalar, clínico ou laboratorial133, medicamentos134, e produtos 
químicos e farmacêuticos135. 

Estes gastos tributários com saúde, vale lembrar da tabela antes 
colacionada, estão orçados em R$ 39.024.430.643 para o ano de 2018, e 
representam 24,33% dos gastos totais com saúde, uma vez que as 
despesas diretas da União nesta área envolvem outros R$ 
121.400.000.000. Na conta, todavia, não consta os gastos tributários 
relativos à isenção do imposto sobre a renda incidente sobre 
aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço ou aqueles 

                                                                                                                           
uma desoneração tributária, eis que carece o requisito da discricionariedade tratado no 
item 3.1.1. Neste sentido, questiona-se qual a necessidade de se fazer esta avaliação 
acerca da economicidade da medida se esta não pode ser suprimida. 
129 Art. 150, VI, “c”, e art. 195, § 7º, ambos da CF/88. 
130 “(...). 4. O art. 195, § 7º, CF/88, ainda que não inserido no capítulo do Sistema 
Tributário Nacional, mas explicitamente incluído topograficamente na temática da 
seguridade social, trata, inequivocamente, de matéria tributária. Porquanto ubi eadem 
ratio ibi idem jus, podendo estender-se às instituições de assistência stricto sensu, de 
educação, de saúde e de previdência social, máxime na medida em que restou superada a 
tese de que este artigo só se aplica às entidades que tenham por objetivo tão somente as 
disposições do art. 203 da CF/88 (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-
06-2000). (...). 7. O Sistema Tributário Nacional, encartado em capítulo próprio da Carta 
Federal, encampa a expressão “instituições de assistência social e educação” prescrita no 
art. 150, VI, “c”, cuja conceituação e regime jurídico aplica-se, por analogia, à expressão 
“entidades beneficentes de assistência social” contida no art. 195, § 7º, à luz da 
interpretação histórica dos textos das CF/46, CF/67 e CF/69, e das premissas fixadas no 
verbete da Súmula n° 730. É que até o advento da CF/88 ainda não havia sido cunhado o 
conceito de “seguridade social”, nos termos em que definidos pelo art. 203, inexistindo 
distinção clara entre previdência, assistência social e saúde, a partir dos critérios de 
generalidade e gratuidade. (...).” (BRASIL, 2014). 
131 Lei 10.147/00. 
132 Art. 76, Lei 12.715/12. 
133 Art. 70, Lei 13.043/14. 
134 Lei 10.147/00. 
135 Art. 2º, §3º, da Lei 10.637/02, art. 2º, §3º, da Lei 10.833/03 e art. 8º, §11, da Lei 
10.865/04. 
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percebidos por doenças graves136, que no exercício de 2018 foram 
calculados em R$ 12.014.160.313 e que se encontram listados entre os 
gastos tributários sociais relacionados ao trabalho (BRASIL, 2017). 

Em relação à área social do trabalho, tem-se um montante de 
desonerações tributárias orçado em R$ 43.390.065.284 (BRASIL, 
2017), que representa 36,16% dos gastos totais do setor, eis que as 
despesas diretas da União envolvem outros R$ 76.600.000.000 
(BRASIL, 2018). Além da desoneração referida no parágrafo anterior, 
estão listadas para a área também a dedução do imposto sobre a renda 
das pessoas físicas dos valores: (a) pagos a título de contribuição 
previdenciária pelo empregador doméstico137; (b) recebidos a título de 
indenização e aviso prévio indenizado, de plano de demissão voluntária 
e por acidente de trabalho, além do saque de FGTS138; (c) recebidos a 
título de seguro ou pecúlio pagos por morte ou invalidez139. 

Às pessoas jurídicas, é permitido deduzir como despesa 
operacional (a) os pagamentos relativos a contribuições voluntárias para 
planos de benefícios previdenciários140; (b) da remuneração paga a 
empregados, durante os 60 (sessenta) dias de prorrogação da licença 
maternidade ou 15 (quinze) dias de prorrogação da licença 
paternidade141; (c) das contribuições vertidas ao Plano de Poupança e 
Investimentos (PAIT)142 e ao Programa de Alimentação do Trabalhador 
(PAT)143 por ela instituídos. 

Além disso, tem-se a desoneração tributária decorrente (a) da 
substituição da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de 
salários pela contribuição incidente sobre o faturamento144; (b) da 
redução da alíquota da contribuição previdenciária do segurado 
microempreendedor individual145; e (c) da isenção de imposto sobre a 

                                                      
136 Art. 6º, XIV, Lei n 7.713/88. 
137 Art. 12, VII, §3º, da Lei 9.250/95. 
138 Art. 6º, V, da Lei 7.713/88 e art. 28 da Lei 8.036/90. 
139 Art. 6º, VII e XIII da Lei 7.713/88. 
140 Art. 13, Lei 9.249/95; arts. 7º e 10 da Lei 9.477/97; art. 11 da Lei 9.532/97; e Lei 
10.887/04. 
141 Lei 11.770/08. 
142 Decreto-Lei 2.292/86, art. 5º, § 2º. 
143 Art. 1º da Lei 6.321/7 e arts. 5º e 6º da Lei 9.532/97. 
144 Arts. 7º a 11 da Lei 12.546/12; arts. 55 e 56 da Lei 12.715/12; arts. 1 e 2 da Lei 
12.794/13; arts. 25 e 26 da Lei 12.844/13; art. 41 da Lei 13.043/14; e Lei 13.202/15. 
145 Art. 18-A, § 3º, V, a e § 11 da LC 123/06; Lei 12.470/11; e art. 21, §2º, II, “a”, da Lei 
8.212/91. 
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renda e contribuição social sobre o lucro líquido das entidades de 
previdência complementar sem fins lucrativos146. 

Em relação à educação, tem-se um montante de desonerações 
tributárias orçado em R$ 13.189.843.726,00, que representa 10,38% dos 
gastos do setor, eis que as despesas diretas da União na área envolvem 
outros R$ 113.900.000.000. Nesta área, tem-se a possibilidade de 
dedução pelas pessoas jurídicas, como despesa operacional, de doações 
efetuadas a instituições de ensino e pesquisa sem fins lucrativos147, bem 
como de dedução pelas pessoas físicas das despesas com sua própria 
instrução e de seus dependentes, até o limite estabelecido em lei148. 

No mesmo sentido, tem-se a imunidade das instituições de 
educação sem fins lucrativos no que se refere à contribuição 
previdenciária patronal e ao seu imposto sobre a renda149, além da 
isenção do tributo denominado Adicional ao Frete para Renovação da 
Marinha Mercante (AFRMM) sobre aquisição de livros, jornais, 
periódicos e o papel destinado a sua impressão150.  

Além disso, ficam isentas do imposto sobre a renda, da 
contribuição social sobre o lucro líquido, do PIS e da COFINS as 
instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativo, que 
aderirem ao Programa Universidade para Todos (PROUNI)151. 

Existe também o regime especial de tributação aplicável à 
construção ou reforma de estabelecimentos de educação infantil, por 
meio do qual faculta-se o pagamento unificado de IRPJ, CSLL, PIS e 
COFINS equivalente a 1% (um por cento) da receita mensal auferida 
pela construtora em virtude da realização da obra submetida ao regime 
especial de tributação152. 

Por fim, tem-se a desoneração tributária consubstanciada na 
redução a zero das alíquotas de PIS e de COFINS sobre receitas 
decorrentes de importação e venda interna de livros em geral153, de 
veículos destinados ao transporte escolar para a educação básica na zona 
rural154. 

                                                      
146 Art. 6º do Decreto-Lei 2.065/93. 
147 Art. 13, §2º, II, Lei n.9.249/95. 
148 Art. 8º, Lei 9.250/95e Lei 12.469/11. 
149 Art. 150, VI, “c”, e art. 195, § 7º, ambos da CF/88. 
150 Art. 12, II, Lei 10.893/04. 
151 Art. 8º, Lei 11.096/05. 
152 Arts. 24 a 27 da Lei 12.715/12. 
153 Art. 6º, Lei 11.033/04. 
154 Art. 28, VIII e IX, Lei 10.865/04. 
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3.1.1.1 Os programas de perdão de dívida para desenvolvimento de 
áreas sociais (PROIES, PROSUS e PROFUT) 
 

Nos últimos anos, pôde-se verificar outras duas políticas 
desoneratórias fiscais de grande porte em relação à saúde e à educação, 
à parte das políticas tradicionais até agora citadas. E o mais 
impressionante é que nenhuma delas foi referenciada no demonstrativo 
governamental utilizado como referência neste estudo, não obstante o 
alto valor das receitas renunciadas. 

Primeiramente, trata-se do Programa de Estímulo à 
Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior 
(PROIES), criado e reformulado pelo governo federal por meio das Leis 
12.688/12 e 12.989/14, consistente em um programa de recuperação 
financeira das instituições privadas de ensino superior criadas por lei 
estadual ou municipal e que não fossem preponderantemente mantidas 
com recursos públicos.  

De acordo com o art. 158, I, da CF/88, pertencem aos Municípios 
o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos 
de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que 
instituírem e mantiverem. As instituições não mantidas pelos 
Municípios que deixaram de recolher o imposto retido foram autuadas 
pela RFB, e a dívida objeto deste lançamento foi o alvo deste programa. 
O benefício se deu por meio da concessão de moratória da dívida 
tributária federal das referidas instituições pelo prazo de 12 (doze) 
meses, seguida da remissão e anistia total da parte da dívida referente às 
autuações e do rolamento da dívida remanescente pelo prazo de 15 
(quinze) anos, a ser paga em função de um percentual do seu 
faturamento. 

Em segundo lugar, faz-se referência ao Programa de 
Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades 
sem Fins Lucrativos que Atuam na Área da Saúde e que Participam de 
Forma Complementar do Sistema Único de Saúde (PROSUS), criado 
por meio da Lei 12.873/2013. O benefício se deu por meio de uma 
moratória da dívida tributária federal das referidas instituições por 180 
(cento e oitenta) meses, além da remissão da dívida na proporção em 
que forem sendo quitados os tributos correntes da instituição.  

Na esteira das políticas antes descritas, mas alheio à área da saúde 
e da educação, faz-se referência ao Programa de Modernização da 
Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (PROFUT), 
criado por meio da Lei 13.155/2015. Trata-se da tentativa 
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governamental de sanar as contas das entidades profissionais de futebol, 
proposta por meio de parcelamento em 20 anos das dívidas das referidas 
entidades para com a União, seguida do perdão de parte considerável do 
débito (70% das multas, 40% dos juros e 100% dos encargos legais). 

Por mais que tais entidades exerçam atividade de interesse social, 
esses programas podem ser analisados também sob a ótica da cooptação 
do interesse público por parte do interesse privado, uma vez que não se 
esconde a concessão de benefícios a entidades de natureza 
eminentemente privada, as quais, embora sem fins lucrativos, atuam em 
concorrência com outras entidades. No caso, deixaram de recolher seus 
tributos, enquanto seus concorrentes mantiveram-se adimplentes, 
deixando, portanto, de cumprir sua parte quanto ao financiamento do 
Estado brasileiro. 
 

3.1.2  Os gastos tributários setoriais (ou de estímulo à economia) 
brasileiros 

 
Conforme observam Alvarenga (2012) e Ocke-Reis (2018), a 

parte dos gastos tributários destinados à área social (gastos tributários 
sociais) vem subindo em relação ao PIB, mas vem perdendo 
participação para os gastos tributários setoriais, geralmente de estímulo 
da economia, o que demonstra uma política desoneratória destinada a 
privilegiar outros tipos de políticas, que não as sociais (OCKE-REIS, 
2018). 

Como dito, as desonerações tributárias utilizadas como vetores de 
políticas econômicas servem de incentivos setoriais, de atração de 
investimentos ou de políticas econômicas anticíclicas, sendo 
classificadas como gastos tributários setoriais (gastos indiretos 
setoriais) (BRASIL, 2017). Dentre as desonerações tributárias relativas 
às áreas sociais antes descritas, todavia, tem-se diversas políticas que 
também podem ser caracterizadas como de estímulo de setores 
econômicos, embora também possam gerar benefícios sociais.  

Desonerações como deduções de gastos privados com saúde e 
educação do imposto sobre a renda de pessoa física correspondem a um 
gasto tributário social, eis que relativos à substituição do Estado pela 
iniciativa privada na prestação desses serviços. No mesmo sentido, a 
desoneração tributária concedida a entidades sem fins lucrativos 
prestadoras de serviços de saúde e educação, bem como as deduções 
oferecidas às pessoas jurídicas relativamente aos gastos com saúde dos 
seus empregados e às doações feitas nas áreas de saúde e educação. 
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Por outro lado, desonerações concedidas a setores da economia 
cujo crescimento reflete em melhorias nas áreas de saúde e educação (ou 
aumento da taxa de emprego), todavia, fazem parte de uma área cinzenta 
que permite serem vistas como meros incentivos fiscais econômicos 
(gasto tributário setorial). É o caso dos benefícios fiscais relativos a 
produtos como água mineral, livros, veículos escolares, medicamentos e 
equipamentos hospitalares. É também o caso dos benefícios conferidos 
(a) aos empregadores domésticos sobre os valores pagos a título de 
contribuição previdenciária do empregado; (b) a determinados setores da 
indústria que tiveram sua cota patronal substituída como forma de 
estimular a abertura de novos postos de trabalho; (c) a entidades de 
educação com fins lucrativos vinculados ao PROUNI; e (d) a 
construtoras relativamente a obras em estabelecimentos de educação 
infantil. 

Nesses casos, por mais que se possa presumir que o 
desenvolvimento econômico desses setores produtivos pode ter reflexo 
positivo nos índices de saúde, educação e emprego, nem sempre são 
estabelecidas contrapartidas para a concessão do benefício. 
Considerando-se que a desoneração é concedida em caráter geral, pode-
se cogitar a hipótese de tais setores não fazerem o benefício tributário 
refletir nos preços, incorporando as vantagens financeiras concedidas. 
Em um regime de concorrência, pode-se dizer que seria natural o reflexo 
do benefício fiscal nos preços praticados, mas muitos autores apontam 
que as desonerações concedidas no âmbito do Plano Brasil Maior 
(BRASIL, 2011; BRASIL, 2012), por exemplo, não ajudaram a reduzir 
os preços e a aumentar a taxa de emprego, havendo quem se refira 
expressamente à apropriação das vantagens tributárias como lucros pela 
iniciativa privada (CARVALHO, 2018). 

A única forma de se enquadrar tais gastos como sociais, e não de 
incentivo à economia, é fazendo a comparação entre a receita 
renunciada e o gasto direto equivalente, como orienta a OCDE (OECD, 
2010), o que não vem sendo feito. 

Veja-se, por exemplo, a redução das alíquotas de PIS e de 
COFINS sobre a receita decorrente da venda de água mineral, que foi 
prevista na ordem de R$ 81.690.837 para o ano de 2018 (BRASIL, 
2017). Esta desoneração foi veiculada pelo art. 76 da Lei 12.715/12, 
originada da Medida Provisória 563/2012, mas em cujo texto original 
não havia sido prevista155. Durante o processo legislativo, foi aprovada 
uma emenda com a seguinte justificativa: 

                                                      
155 A proposta foi encaminhada ao Congresso Nacional por meio da Mensagem 115 do 
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A emenda que ora apresentamos, tem por 
finalidade garantir subvenção econômica para a 
água mineral nas embalagens de 1,5 a 2.0 litros. 
A prevenção de doenças pelo consumo de água 
pura traduz economia ao Estado relativamente à 
saúde pública, visto que, segundo dados da OMS, 
65% das internações hospitalares são decorrentes 
de doenças de origem hídrica. 
Justifica-se a redução do PIS/PASEP e da 
COFINS para as águas minerais, somente nas 
embalagens de 1,5 a 2.0 litros (de consumo 
predominantemente familiar), para que a 
população possa ter amplo acesso a esse 
maravilhoso alimento, advindo da natureza, para 
melhor qualidade da vida do cidadão brasileiro. 
(BRASIL, 2012). 

 
Conforme se vê do processo legislativo realizado pela Câmara 

dos Deputados em sua página oficial na internet, a proposta foi 
veiculada sem qualquer comprovação do impacto orçamentário ou de 
medidas de compensação156, tendo seu conteúdo limitado à justificativa 
acima relatada. Considerando o estudo realizado pela RFB em 2018 
(BRASIL, 2018), relativamente às efetivas renúncias de receita da 
União de 2012 a 2015, mais as projeções para 2016 a 2018, tem-se que a 
União efetuou um gasto indireto na ordem de R$ 438.422.007 a este 
título. Conforme visto no item 3.2.3, essa mensuração pode ser 
questionada, seja porque a RFB não divulgou os cálculos realizados, 
mas apenas o resultado final do montante apurado, seja porque a 
metodologia adotada pela RFB não considera o comportamento do 
contribuinte diante da desoneração tributária implementada. Isso 
significa dizer que tais valores consistem na redução, em termos 
objetivos, do PIS e da COFINS recolhidos por empresas 

                                                                                                                           
Poder Executivo, com o objetivo de alterar a alíquota das contribuições previdenciárias 
sobre a folha de salários devidas pelas empresas que especifica, instituir o Programa de 
Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos 
automotores, o Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga 
para Implantação de Redes de Telecomunicações, o Regime Especial de Incentivo a 
Computadores para Uso Educacional, o Programa Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica, o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência, o Programa Um Computador por aluno e o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. 
156 Parecer CN 11/2012 (BRASIL, 2012). 
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comercializadoras de água mineral157, sem considerar que o benefício 
tributário pode ocasionar a redução do consumo de outras bebidas, em 
relação às quais a arrecadação tributária diminuiria158. 

Tratando-se de uma política pública voltada à saúde preventiva, a 
verificação da sua eficiência passa pela correlação deste valor (quase 
meio bilhão de reais) com o ganho decorrente do alívio financeiro 
ocasionado pela medida ao Sistema Único de Saúde159. Ou, ainda, por 
sua correlação com uma despesa pública direta, consubstanciada em 
investimentos para melhoria da qualidade da água encanada ou em 
subsídio para aquisição de aparelhos de filtragem para a população mais 
carente. Sem isso, tem-se o estabelecimento de um gasto tributário 
setorial que pode significar um privilégio injustificado, do qual 
resultaria a diminuição da arrecadação e o comprometimento do 
financiamento das políticas públicas sociais a serem prestadas pelo 
Estado brasileiro. Ademais, tem-se que tal privilégio afeta a 
concorrência internacional relativa ao produto objeto da desoneração, na 
medida em que compele outros países a concederem vantagens da 
mesma natureza, levando à diminuição da arrecadação tributária global e 
das bases de financiamento do Estado social em todo o mundo. 

Outro exemplo deste fenômeno é a substituição da contribuição 
sobre a folha de salários de determinados setores da economia por um 
adicional nos tributos incidente sobre o faturamento, veiculada pelas 
Leis 12.546/2011 e 12.715/2012 como forma de estimular a taxa de 
empregabilidade dos respectivos setores. A primeira norma adveio da 
MP 540/2011, cuja mensagem encaminhada pelo Poder Executivo 
tratava da crise econômica vivenciada pelo país e da crescente 
substituição dos empregos formais por relações informais de trabalho. 
Por ocasião do encaminhamento da proposta, o Poder Executivo indicou 
um gasto tributário na ordem de R$ 1.654.000.000 para os anos de 2011 
e 2012, a ser compensado com as receitas provenientes do saldo da 
arrecadação decorrente do aumento do IOF por meio do Decreto 
7.458/2011 (BRASIL, 2011). A segunda norma adveio da MP 563/2012, 
por meio da qual se veiculou a mesma justificativa e se apontou um 
gasto tributário de R$ 12.545.000.000 (BRASIL, 2012). Não houve, 
contudo, qualquer menção acerca da adequação do valor renunciado às 

                                                      
157 Método da perda inicial de receita ou initial revenue loss (OECD, 2010), trabalhado 
no item 3.2.3. 
158 O método da perda final de receita ou final revenue loss, trabalhado no item 3.2.3, tem 
a vantagem de considerar o comportamento do contribuinte em função da inserção da 
desoneração no sistema jurídico (OECD, 2010). 
159 Método do gasto tributário equivalente (OECD, 2010), trabalhado no item 3.2.3. 
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normas orçamentárias vigentes ou a proposta de medidas de 
compensação. 

Sobre esta política, o IPEA realizou uma avaliação quantitativa 
do impacto sobre o volume de empregos dos setores beneficiados, em 
comparação com os demais, e a conclusão foi a de que os resultados 
obtidos apontam para a ausência de efeitos da política sobre o volume de 
empregos (GARCIA, SACHSIDA e CARVALHO, 2018). Segundo os 
autores: 

 
A despeito das intenções positivas da lei de 
desoneração, pode-se dizer que, 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 
concedida pela desoneração, a revisão da 
desoneração é uma proposta para o debate. 
(GARCIA, SACHSIDA e CARVALHO, 2018, 
p.35). 

 
Se não há sequer tentativa de se mensurar os gastos sociais da 

desoneração tributária, fica difícil seu enquadramento como uma 
política pública social, podendo então ser considerada uma medida 
anticíclica implementada para estimular o crescimento da economia a 
partir de alívios tributários conferidos a empresas, que podem ou não 
estar em dificuldade. São, portanto, benefícios tributários concedidos 
sem contraprestação dos beneficiados, a não ser o seu próprio 
crescimento (ou sobrevivência), como medida de manutenção dos níveis 
de emprego. 

Nestes casos, os problemas se agravam. Se nos casos anteriores 
os benefícios tributários eram conferidos a setores da economia que ao 
menos prestavam serviços de natureza pública e ajudavam a fornecer os 
direitos constitucionalmente assegurados aos cidadãos brasileiros, agora 
se tem uma situação em que o benefício é conferido a setores da 
economia que exercem atividade econômica em benefício próprio, sem 
qualquer comprometimento em desenvolver atividade relativa a políticas 
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públicas sociais, o que aumenta a chance de cooptação do processo de 
decisão da gestão por interesses privados. 

 
3.1.2.1  Os programas de perdão de dívida para estímulo da economia 

(REFIS, PAES, PAEX, REFIS DA CRISE, REFIS DA COPA, 
PERT e PERT-SN) 
 

Outra questão que merece destaque são os gastos tributários 
setoriais nos quais o benefício não é conferido na forma de desoneração 
tributária prévia, mas por meio de perdão de dívida já lançada e 
contabilizada no orçamento público. Geralmente são tratados como 
programas excepcionais de recuperação da economia, agindo como 
alívios tributários concedidos a empresas em tempos de crise. Todavia, 
conforme relatado pela RFB (2017), o governo federal implementou 
quase 40 (quarenta) programas dessa natureza nos últimos 18 (dezoito) 
anos. 

Trata-se, aqui, dos programas de desoneração tributária puros, 
como o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) da Lei 9.964/00, o 
Parcelamento Especial (PAES) da Lei 10.684/03, o Parcelamento 
Excepcional (PAEX) da MP 303/06, o Refis da Crise da Lei 11.941/09, 
a reabertura do Refis da Crise por meio da Lei 12.865/13, o Refis da 
Copa da Lei 12.996/14, o Programa de Regularização Tributária da Lei 
13.496/2017, e o Programa de Regularização Tributária das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples 
Nacional (PERT-SN) da LC 162/2018. 

Todos esses programas estabeleceram prazos diferenciados para 
regularização tributária dos contribuintes inadimplentes, juntamente 
com descontos sobre juros, multa e demais encargos, os quais 
alcançavam o patamar de 100%. A renúncia de receita incorrida pelos 
principais programas dessa natureza implementadas desde 2008 foi 
estimada pela RFB em R$ 175 bilhões de reais (BRASIL, 2017). Quanto 
aos seus objetivos, não se identificou estudos sobre os impactos da 
medida sobre o desempenho das empresas e no crescimento da 
economia, e dos benefícios sociais que daí poderiam advir, o que faz 
com que tais programas, assim como aqueles relativos à desoneração da 
folha de salário, mostrem-se como resultado da cooptação do interesse 
público por atores privados no âmbito do processo decisório-
orçamentário. Neste ponto, salienta-se que a mídia vem denunciando, há 
tempos, a adoção de programas fiscais de desoneração tributária 
implementados pelo governo federal brasileiro de maneira direcionada a 
parlamentares (CUNTO e RIBEIRO, 2018), a seus financiadores de 
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campanha eleitoral (GÓIS, 2017) e a diversas empresas autuadas por 
corrupção (WIZIACK e CARNEIRO, 2018). 

Ademais, tem-se que, a partir do histórico de políticas dessa 
natureza implementadas pelo governo federal, torna-se razoável 
presumir que outros programas serão criados no futuro, o que faz 
aumentar a tendência de inadimplemento dos contribuintes (BRASIL, 
2017). Torna-se razoável, neste sentido, que o contribuinte cogite atrasar 
o recolhimento do tributo, tendo em vista a possibilidade de, no futuro, 
vir a ter por perdoado os juros e multas decorrentes do atraso, ainda 
mais se esta for a prática dos seus concorrentes. A reiteração deste tipo 
de programa, desta forma, tem um inegável efeito sobre as contas 
públicas, que consiste na mitigação da aceitação social do tributo e na 
consequente queda do recolhimento voluntário dos tributos. Segundo a 
RFB  (BRASIL, 2017), pode-se chegar a essa conclusão a partir da 
análise da quantidade de contribuintes que desistem de se manter nos 
referidos programas, abrindo mão dos benefícios conferidos, para voltar 
à situação de inadimplência160. 
 
3.2 A atuação do Tribunal de Contas da União 

 
Conforme tratado no item 3.4.1, tem-se o Tribunal de Contas 

como instância responsável pela fiscalização financeira dos Poderes da 
República, da arrecadação das receitas e da efetivação das despesas em 
prol de uma gestão adequada dos recursos públicos (TORRES, 1995, p. 
240). Neste sentido, ganha relevância a análise da estimativa das 
renúncias de receita decorrentes das desonerações tributárias, bem como 
a análise da legalidade, da legitimidade, da constitucionalidade e da 
eficiência desses programas governamentais. 

No âmbito federal, o TCU vem realizando essa função, o que se 
pode perceber a partir dos acórdãos já identificados e a seguir tratados. 

Em 1998, por meio do acórdão 674/1998 (BRASIL, 1998), o 
TCU decidiu acerca de auditoria realizada sobre o “Demonstrativo de 
Benefícios Tributários” emitidos pela RFB, em cumprimento ao art. 
165, §6º, da CF/88, para a LOA do ano de 1995, por meio do qual se 
constatou ausência de informações sobre as desonerações tributárias 
relativas ao IRPF, ao IRPJ, ao IOF e ao ITR. Como resultado, referido 
órgão determinou que a RFB (a) procedesse à inclusão no relatório das 

                                                      
160 De acordo com o levantamento, 90,92% dos contribuintes foram excluídos do REFIS, 
66,32% foram excluídos do programa de 2003 (PAES) e 59,98% foram excluídos do 
programa de 2006 (PAEX) (BRASIL, 2017). 
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informações relativas às desonerações tributárias que não haviam sido 
especificadas; (b) evitasse o uso da expressão genérica “demais 
isenções”, de modo a refletir fielmente o universo da renúncia tributária; 
e (c) promovesse estudos no sentido de viabilizar a edição de normas 
para fixar critérios básicos para elaboração do relatório e as 
competências específicas de cada órgão.  

Em 2007, por meio do acórdão 1.690/2007 (BRASIL, 2007), o 
TCU analisou o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) (BRASIL, 
2007), composto de um conjunto de investimentos em infraestrutura, de 
subsídios diretos ao setor produtivo e de desonerações tributárias de 
estímulo à economia161. Como resultado, referido órgão constatou o 
descumprimento dos preceitos legais relativos à estimativa da renúncia 
de receitas e do impacto orçamentário, tendo determinado à RFB o 
encaminhamento de relatório com (a) os valores das renúncias por 
espécie tributária inseridas no PAC, por ato normativo específico 
(medida provisória, decreto, lei, e outros), por setor, região, unidade 
federativa, funções orçamentárias, participação no PIB e quantidade de 
beneficiários por programas; (b) a análise dos impactos das 
desonerações tributárias mencionadas no subitem anterior na economia, 
no faturamento dos respectivos setores e na arrecadação tributária; e (c) 
a metodologia de cálculo utilizada. Em consulta ao andamento 
processual, não se identificou informação acerca do cumprimento destas 
demandas ou de acompanhamento da execução deste julgado. 

Em 2010, por meio do acórdão 747/2010 (BRASIL, 2010), o 
TCU efetuou levantamento acerca dos procedimentos de controle do 
cumprimento do art. 14 da LRF, relativo à adequação orçamentária das 
renúncias de receita, tendo constatado que o dispositivo legal não é 
cumprido pelo Poder Executivo federal. Do relatório consta que 
nenhuma das proposições legislativas apresentadas nos anos de 2008 
(nem mesmo as aprovadas) continham a estimativa do valor renunciado 
e o ateste relativo à adequação orçamentária, assim como tais 
informações também não constavam da LOA e da LDO relativas ao 

                                                      
161 “Para as empresas que fabricam televisores digitais e semicondutores, o PAC incluía a 
desoneração dos seguintes tributos: imposto de renda (16 anos), PIS, Cofins e IPI (15 
anos), CIDE (12-16 anos). A aquisição de software usado por estas indústrias também 
seria beneficiada. Compras de determinados produtos siderúrgicos também se 
beneficiaram de uma redução de 5 a 0% da alíquota de IPI. Ganhos de fundos de 
investimento em infraestrutura estariam isentas do imposto recolhido sobre os ganhos. 
Computadores vendidos ao preço de até R$ 4.000 foram isentados da Cofins e do PIS. 
Essas medidas representaram uma renúncia fiscal de R$ 1,2 bilhões em 2007 e R$ 2,3 
bilhões em 2008.” (LUKIC, 2015, p. 208). 
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período. Segundo o Tribunal, na exposição de motivos das medidas 
provisórias convertidas em lei em 2008, por meio das quais se criou ou 
majorou diversas desonerações tributárias162, pode-se identificar que a 
compensação se deu por meio de ajustes na programação orçamentária e 
financeira, ou seja por meio da contingência de despesas autorizadas. 
Isso, todavia, é considerado ilegal pelo TCU, eis que o art. 14, II, da 
LRF seria expresso em autorizar a compensação apenas por meio de 
majoração ou criação de tributos, elevação de alíquotas ou ampliação 
das suas bases de cálculo. Ademais, os valores decorrentes de excesso 
de arrecadação ou de inexecução de despesas autorizadas também não 
poderiam servir de compensação a renúncias de receita porque é 
constitucionalmente vedado ao Poder Executivo “a transposição, o 
remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de 
programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 
autorização legislativa”163. Como resultado da auditoria, o TCU 
recomendou à RFB que definisse uma metodologia para elaboração das 
estimativas de impacto orçamentário-financeiro das renúncias de receita 
para fiel cumprimento à LRF, bem como ao Ministério da Fazenda, 
como um todo, que, dentre outros, (a) observasse as normas legais 
relativas a renúncias de receita também nos casos de prorrogação dos 
benefícios; (b) deixasse de utilizar ajustes de programação orçamentária 
ou excesso de arrecadação como medida de compensação às renúncias 
de receita164. 

Em 2011, por meio do acórdão 1.385/2011 (BRASIL, 2011) o 
TCU proferiu decisão sobre os benefícios fiscais decorrentes da Lei 
Rouanet (Lei 8.313/91), consistentes na permissão para que, dos valores 
a serem pagos pelos contribuintes a título de imposto sobre a renda, 
sejam deduzidos os patrocínios a programas culturais. Durante a 
auditoria, referido órgão constatou, dentre outros, que (a) o montante 
anual efetivo da renúncia de receita chegou a superar em 153,6% a 
estimativa da LDO e em 80,9% a estimativa do PLOA; (b) não há 
acompanhamento concomitante à execução dos projetos beneficiados, 

                                                      
162 Leis 11.727/2008, Lei 11.774/2008 e Lei 11.787/2008. 
163 Art. 167, VI, CF/88 (BRASIL, 1988). 
164 Em relação a este segundo item, o Ministro da Fazenda recorreu, o que fez com que o 
TCU se manifestasse em 2012, proferindo o acórdão 3.437/2012 (BRASIL, 2012) nos 
mesmos autos. O argumento do recorrente dava-se no sentido de que, ao art. 14, II, da 
LRF, deveria ser aplicada interpretação teleológica a fim de se entender como 
exemplificativo o rol de compensações nele estabelecido e permitir, assim, que sejam 
utilizados com esta finalidade os ajustes de programação orçamentária ou o excesso de 
arrecadação. O Tribunal, no entanto, manteve seu posicionamento. 
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conforme determinado em lei; (c) mesmo após a execução, não há 
avaliação final de todos os projetos, conforme também determinado em 
lei, tendo o Ministério da Cultura sistematizado uma verificação por 
amostragem; (d) não há fiscalização das normas legais que impedem a 
habilitação de projetos culturais de autores que tiveram suas prestações 
de contas rejeitadas, nem das que impedem doação ou patrocínio a 
pessoa ou instituição vinculada ao agente. Ao final, foi recomendado ao 
Ministério da Cultura que estabelecesse uma metodologia para 
acompanhamento da execução e avaliação físico-financeira dos projetos 
culturais incentivados, bem como metas para redução do estoque de 
prestações de contas pendentes de análise165. 

Também em 2011, agora por meio do acórdão 3.137/2011 
(BRASIL, 2011), o TCU proferiu decisão sobre as desonerações 
tributárias instituídas por meio do Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), objeto da Lei 11.488/2007, 
que consiste na suspensão da exigência das contribuições para o PIS e 
para a COFINS incidentes sobre a receita decorrente da venda ou 
importação de maquinário e materiais de construção a serem 
incorporados em obras de infraestrutura, nos setores de transportes, 
portos, energia, saneamento básico e irrigação. Do processo legislativo, 
iniciado por meio da publicação da MP 351/2007, nada constava da 
mensagem encaminhada pelo Poder Executivo a respeito dos impactos 
orçamentários da medida, sendo que do parecer emitido pela Comissão 
Mista constava apenas a informação de que o programa estaria em 
consonância com as normas orçamentárias e que as perdas imediatas de 
receita para o ano de 2008 seriam compensadas, novamente, por meio 
de ajustes na programação orçamentárias. De acordo com o acórdão, os 
gastos para os anos de 2008 a 2011 superaram a casa dos R$ 5 bilhões 
de reais. Durante a auditoria, referido órgão constatou, ainda, (a) 
problemas relativos aos sistemas de gerenciamento da aprovação dos 
projetos a serem implementados no programa; (b) deficiência em 
relação à implementação dos benefícios a todos os setores inicialmente 
planejados; (c) inexistência de acompanhamento da execução dos 
projetos de infraestrutura beneficiados. Ao final, foi recomendado ao 

                                                      
165 No ano seguinte, de acordo com o acórdão 2.766/2012 (BRASIL, 2012), o Ministério 
da Cultura ainda não havia implementado integralmente tais medidas, eis que teria 
acabado de publicar (pendente, portanto, de execução) instrução normativa com a 
metodologia para acompanhamento da execução e avaliação físico-financeira dos 
projetos culturais incentivados, bem como estaria em processo de realização de concurso 
público para contratação de servidores para análise das prestações de contas pendentes de 
análise. 
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Ministérios envolvidos (Minas e Energia, Transportes, Integração 
Nacional e Secretaria Especial de Portos) que implementassem sistema 
informatizado para gerenciamento da aprovação dos projetos relativos 
ao programa, bem como uma rotina de fiscalização concomitante e 
subsequente dos empreendimentos beneficiados166. 

Em 2013 e 2014, o TCU analisou programas de desoneração 
tributária abaixo descritos. 

A Lei de Informática Nacional (Lei 8.248/1991), que serve à 
capacitação do setor de informática e automação brasileiros por meio da 
redução das alíquotas do IPI às empresas que atuem nestas áreas, além 
da manutenção do crédito de IPI relativo a insumos empregados em 
processo aprovado pelo Ministério da Ciência. Em contrapartida, as 
empresas deviam investir parte do seu faturamento bruto em atividades 
de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação a serem 
realizadas no país. 

A Lei de Informática da Zona Franca de Manaus (Lei 
8.387/1991), por sua vez, é uma política de capacitação do setor de 
industrialização de bens de informáticas específico da Zona Franca de 
Manaus. Trata-se da concessão de incentivos fiscais relativos a 
programas privados previamente aprovados pelo Poder Executivo. 

A Lei 11.484/2007 dispõe sobre o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para TV 
Digital (PADTVD) e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria de Semicondutores (PADIS). Os programas 
servem de estímulo às indústrias de componentes eletrônicos 
semicondutores e de equipamentos para televisão digital, 
respectivamente. A desoneração tributária se dá por meio da redução de 
tributos incidentes sobre processo produtivo previamente aprovado pelo 
Poder Executivo, mediante investimento em atividades de pesquisa na 
área.  

A Lei do Bem (Lei 11.196/2005) foi estabelecida para estimular 
variados setores da economia, de maneira a fomentar a inovação e a 
pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Os incentivos 
fiscais são consubstanciados na dedução dos gastos em atividades de 
pesquisa tecnológica da base de cálculo de tributos, redução de alíquotas 
incidentes sobre operação de aquisição de insumos e maquinário, 
depreciação acelerada desses bens, e isenção de impostos sobre a renda 

                                                      
166 Em 2013, por meio do acórdão 73/2013 (BRASIL, 2013), o TCU constatou que as 
medidas sugeridas não haviam sido totalmente implementadas. 
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retido na fonte sobre remessas para o exterior destinadas ao registro e 
manutenção de marcas e patentes.  

O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento 
da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores (Inovar-Auto) (Lei 
12.715/2012) foi estabelecido para apoiar o desenvolvimento 
tecnológico e ambiental na produção de automóveis, consistindo em 
benefícios fiscais concedidos a empresas que desenvolvam a produção 
em território brasileiro. 

Tais programas foram analisados inicialmente por meio de sessão 
e acórdão (BRASIL, 2013) sigilosos, mas o cumprimento da decisão foi 
acompanhado pelo acórdão 1.905/2014 (BRASIL, 2014), por meio do 
qual se pode identificar os seguintes problemas: (a) ausência de 
planejamento das políticas de incentivo fiscal, considerada a 
inexistência de objetivos, indicadores, resultados ou metas devidamente 
estabelecidos167; (b) ausência de monitoramento e avaliação do impacto 
das políticas no mercado168; e (c) inexistência de divisão formal de 
competências e responsabilidades pela gestão dos programas169. Ao 

                                                      
167 “4.3.5. Na prática, os gestores se restringem a executar o disposto nas leis sem se 
comprometer com resultados ou sem mensurar os efeitos e consequências de cada aspecto 
da gestão da política para o desenvolvimento técnico-econômico do país. Essa situação se 
relaciona com a ausência de mecanismos de avaliação de resultados e impactos 
socioeconômicos, constatação comentada no tópico subsequente. 4.3.6. 
Complementarmente, verificou-se que as unidades não dispõem de métricas para 
avaliação das políticas (objetivos, indicadores, resultados e metas). Ou seja, não há 
referencial para verificar o alinhamento estratégico das políticas públicas com o negócio 
da instituição. Além disso, como consequência, existe a possibilidade de o órgão/entidade 
não conseguir atuar de forma eficiente no alcance de seus objetivos finalísticos (efeito 
potencial).” (BRASIL, 2014, p. 25). 
168 “4.3.8. Verificou-se que as unidades não realizam avaliação de resultados e impactos 
socioeconômicos das políticas públicas no mercado, em relação aos objetivos 
estabelecidos nas respectivas leis ou exposições de motivos que encaminharam os 
projetos de lei ao Congresso Nacional, à época de sua apreciação legislativa. Exceção à 
regra é a Sepin, em relação à Lei de Informática, e à SDP, no que tange ao Inovar-Auto, 
conforme se verificará adiante. (...). 4.3.10. As unidades não mensuram o impacto no 
setor industrial, que, em geral, é o objetivo das políticas públicas, conforme expresso nas 
MRPs, como, por exemplo: adensamento da cadeia produtiva, melhorias nos níveis de 
renda setoriais, incorporação de profissionais mestres e doutores ao mercado, quantidade 
de patentes registradas, ganhos de competitividade frente a produtos importados, 
impactos positivos na balança comercial brasileira, capacitação técnica dos setores 
incentivados, novos produtos e serviços decorrentes do desenvolvimento e inovação 
tecnológicos fomentados pelas políticas.” (BRASIL, 2014, p. 26). 
169 “4.3.26. As leis e decretos que estabelecem as políticas públicas atribuem a gestão da 
política, no máximo, a um Ministério específico. Internamente, porém, não há norma que 
estabeleça a qual unidade administrativa cabe a execução dos procedimentos 
administrativos. 4.3.27. Resultado disso, não há definição formal de competências, 
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final, foram estabelecidas recomendações referentes à sistematização 
dos processos de monitoramento dos resultados das políticas públicas 
desoneratórias implementadas e ao estabelecimento de competências e 
responsabilidades pela gestão dos programas. 

Em 2014, o TCU fez uma auditoria (BRASIL, 2014) mais ampla 
para conhecer e avaliar a estrutura de governança das renúncias 
tributárias do Poder Executivo federal, analisando as etapas de 
instituição, previsão, concessão, execução, avaliação e controle dos 
programas de desoneração tributária, de forma a permitir o mapeamento 
dos riscos intrínsecos aos órgãos gestores das renúncias de receita. A 
empreitada envolveu onze ministérios (gestores das principais políticas 
públicas financiadas por renúncias tributárias) e os órgãos centrais do 
Poder Executivo Federal (Ministério da Fazenda, Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Controladoria-Geral da União e 
Casa Civil da Presidência da República). Ao final, vinte problemas 
foram mapeados, dentre eles os seguintes (BRASIL, 2014, p. 47): (a) 
ausência de normatização do processo de instituição de renúncias 
tributárias; ausência de acompanhamento e de avaliação das renúncias 
tributárias; (b) deficiências de comunicação sobre os benefícios 
tributários entre RFB e os órgãos gestores; (c) e ausência de 
regulamentação sobre a gestão das políticas públicas por parte do órgão 
gestor, incluindo as atividades desenvolvidas, os procedimentos de 
controle e de avaliação, e as unidades por elas responsáveis. 
 
3.3 Os problemas do gasto tributário brasileiro 

 
Na maior parte das vezes, como lembra Torres (1995, p. 52), as 

desonerações tributárias realizadas no Brasil consubstanciam-se em 
verdadeiros privilégios (de caráter regressivo e pouco redistributivo) 
travestidos de políticas públicas de desenvolvimento. Além disso, na 
maioria dos casos não há qualquer preocupação quanto à análise da 
economicidade e da eficiência no uso desses recursos (ALVARENGA, 
2012), sem falar na falta de transparência e na influência dos interesses 
privados na aprovação destes programas (PAES, 2014), o que violaria, 
segundo Torres, o princípio da isonomia (TORRES, 1995). Essa questão 
já havia sido levantada pela literatura brasileira em 2000 (ALMEIDA, 

                                                                                                                           
responsabilidades e atribuições, o que prejudica a responsabilização e afronta os 
princípios da segurança jurídica, interesse público, transparência e eficiência que devem 
nortear a gestão pública (Lei 9.784/1999, art. 2º, c/c Lei 12.527, art. 3º, caput e incs. I a 
V).” (BRASIL, 2014, p. 28). 
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2000), tendo se mantido como ponto incontroverso nos dias atuais 
(OCKE-REIS, 2018) 

Neste sentido, conforme se denota das auditorias do Tribunal de 
Contas da União descritas no item anterior, bem como das referências 
feitas aos outros programas de desoneração tributária tratados nos itens 
4.1.1 e 4.1.2, tem-se que as medidas de desoneração tributária brasileiras 
são costumeiramente propostas desacompanhadas de instrumentos 
adequados de controle, o que impede a verificação do alcance dos 
objetivos propostos no âmbito dos direitos sociais ou de 
desenvolvimento econômico.  

A partir disso, pode-se finalmente proceder à análise dos 
problemas a elas relativos, os quais abaixo serão sistematizados. 
 

3.3.1  A falta de avaliação e controle dos programas de desoneração 
tributária: uma cultura de políticas públicas ineficientes e 
anti-isonômicas 

 
Conforme visto, muitas políticas públicas sociais são veiculadas 

por meio de gastos tributários, na forma de estabelecimento de 
tratamentos favorecidos a setores da economia. A desoneração 
tributária, como se sabe, é sempre traduzida como um tratamento 
favorecido (BUFFON e BASSANI, 2013), mas esse favorecimento 
apenas pode existir quando servir ao alcance do interesse público, sob 
pena de configurar um privilégio odioso (TORRES, 1995, p. 293). Para 
que sejam impedidos os desvios de finalidade, necessário que se 
demonstre a eficiência da medida, a possibilidade de se alcançar uma 
finalidade pública previamente estabelecida em comparação a um 
eventual gasto público direto na mesma área. Esta é, aliás, a orientação 
da OCDE: oferecer sempre a possibilidade de discussão da política 
desoneratórias em face das políticas públicas diretas que pretenda 
substituir (OECD, 2010; OECD, 2002). 

No já citado exemplo da desoneração tributária relativa à 
produção de água mineral, tem-se o caso de uma MP encaminhada pelo 
Poder Executivo para tratar de assunto diverso, tendo ela sido emendada 
durante o processo legislativo para fazer constar referida política 
pública. Neste processo, como dito, a medida foi justificada em um 
contexto que não lhe garantiu protagonismo, havendo apenas referência 
ao mérito baseado na premissa de que água faz bem à saúde. Diversas 
questões podem advir daí, como por exemplo: em que medida o 
estímulo ao consumo de água mineral evita doenças e desafoga o 
sistema público de saúde? Quanto o consumo de água mineral é melhor 
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para a saúde do que o consumo da água potável fornecida pelas 
concessionárias públicas? Quanto seria o gasto público direto para 
financiamento de uma política pública voltada à melhoria das condições 
da água fornecida por estas concessionárias públicas ou para subsidiar a 
aquisição de aparelhos de filtragem de água pela população mais 
carente? Seria esse gasto inferior à receita pública até agora 
renunciada170, e que continuará sendo renunciada nos próximos anos 
ante ao não estabelecimento deu um prazo de vigência para a medida? 
Qual a parcela da sociedade que poderá consumir a água mineral com 
esta desoneração dos custos da produção? Essa última questão, aliás, 
suscita outra: qual a garantia de que a desoneração tributária 
implementada refletirá nos preços dos produtos beneficiados? 

Não havendo respostas para essas perguntas, não se pode atestar a 
eficiência desta política pública. Sem isso, tem-se apenas um tratamento 
tributário favorecido sem qualquer objetivo, ou seja, um privilégio 
odioso. 

Essas questões ganham relevância especialmente a partir do 
estudo efetuado por Pires (2014) quanto ao crescimento do PIB no 
período de 1996 a 2012, segundo o qual se pode concluir que, para cada 
real gasto em investimentos públicos diretos no Brasil, aumenta-se R$ 
1,40 no PIB, enquanto para cada real desonerado da carga tributária 
apenas levaria a um aumento de R$ 0,28. Diante disso, torna-se ainda 
mais necessária a apresentação de justificativas para o estabelecimento 
de qualquer política fiscal desoneratória. 

Neste sentido, em 2014 o TCU constatou, a partir de informações 
prestadas pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, que poucos 
são os casos em que os programas de desoneração tributária estão 
vinculados a uma política pública formal, com objetivos, indicadores e 
metas, sendo que muitos órgãos sequer entendem o gasto tributário 
como um meio de financiamento de política pública (BRASIL, 2014, p. 
26). Em outras palavras: não existem estudos embasadores das medidas 
legais desoneratórias adotadas, nem controle de sua eficiência, e isso 
abre espaço para influência dos interesses privados dos prestadores 
destes serviços no processo decisório público (PAES, 2014).  

Ademais, constatou-se que o governo federal brasileiro não 
realiza nenhuma avaliação específica dos programas de desoneração 

                                                      
170 Considerando o estudo realizado pela RFB em 2018 (BRASIL, 2018), relativamente 
às efetivas renúncias de receita da União de 2012 a 2015, mais as projeções para 2016 a 
2018, tem-se que o gasto indireto deste programa já alcançou a quantia de R$ 
438.422.007, ou seja, quase meio bilhão de reais. 
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tributária, com exceção do programa de desoneração da folha de 
pagamento implementado em 2011 (BRASIL, 2014, p. 22). Referido 
programa fez parte do Plano Brasil Maior, veiculado pelas Leis 
12.546/2011 e 12.715/2012 como forma de estimular a taxa de 
empregabilidade dos respectivos setores, tendo sido inicialmente 
estabelecido em benefício de 15 (quinze) setores econômicos 
(especialmente os intensivos em trabalho, vulneráveis ao câmbio e à 
concorrência externa) e posteriormente estendido a outros 56 (cinquenta 
e seis) setores da economia (LUKIC, 2015). 

Como já adiantado, as conclusões do IPEA deram-se no sentido 
de que, em comparação com os demais setores da economia não 
beneficiados, a medida não alcançou o efeito almejado de reduzir a taxa 
de desemprego (GARCIA, SACHSIDA e CARVALHO, 2018). Embora 
os autores do estudo tenham concluído pela validade da premissa de que 
a desoneração da folha de salário foi de ter reflexo positivo na 
formalização de relações trabalhistas (GARCIA, SACHSIDA e 
CARVALHO, 2018, p. 35), a manutenção da medida, em um contexto 
em que os resultados se mostraram ineficientes, faz com que o benefício 
tributário possa ser considerado privilégio odioso, ainda mais se for 
considerada a grandeza das receitas públicas renunciadas171. 

Outra questão a ser levantada são os programas de perdão de 
dívida tributária. No item 4.1.1.1, tratou-se do PROIES, PROSUS e 
PROFUT, que veiculavam perdão de dívida e entidades privadas, mas 
beneficentes, promotoras de saúde, educação superior e esporte. No item 
4.1.2.1, tratou-se do REFIS, PAES, PAEX, REFIS DA CRISE, REFIS 
DA COPA, PERT e PERT-SN, programas que estabeleciam descontos a 
contribuintes inadimplentes.  

No primeiro caso, a ideia foi manter em funcionamento entidades 
sem fins lucrativos que ajudam o Estado oferecendo as prestações 
sociais que são de sua incumbência. Para o governo, pode parecer 
razoável deixar de cobrar daquele que o ajuda. Todavia, assim o 
fazendo, promove um privilégio para entidades que mostraram 
descompromisso com a gestão, que deixaram acumular dívidas e se 
viram em situação de inadimplência fiscal, enquanto seus concorrentes 
privados (que além de tudo ainda tem o objetivo de auferir lucro), 
permanecem na busca por se manterem dentro de uma regularidade 

                                                      
171 Considerando o estudo realizado pela RFB em 2018 (BRASIL, 2018), relativamente 
às efetivas renúncias de receita da União de 2013 a 2015, mais as projeções para 2016 a 
2018, tem-se que o gasto indireto deste programa já alcançou a quantia de R$ 
101.583.657.602. 
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fiscal. Exemplo claro disso é a situação das entidades privadas de 
educação superior sem fins lucrativos, chamadas de universidades 
comunitárias, que atuam em concorrência direta com as demais 
entidades privadas de educação superior, mas que por conta do PROIES 
viram-se livres de pagar à União os valores retidos dos salários pagos 
aos seus empregados. O mesmo se pode dizer dos clubes de futebol que 
se mantinham em situação de regularidade fiscal, concorrentes daqueles 
que tiveram parte de sua dívida perdoada pelo governo por meio do 
PROFUT, bem como dos hospitais particulares que desenvolvem 
atendimento pelo SUS, concorrentes daquelas entidades beneficentes de 
saúde que não se preocuparam com o equilíbrio de suas contas. 

No segundo caso, o mote dos programas foi conceder um alívio 
ao setor produtivo para que este pudesse estimular o crescimento e, 
consequentemente, manter os empregos existentes, objetivo este 
condizente com a razão de existir do Estado. Trata-se de uma medida 
aplicada em larga escala no âmbito global, conforme reconhecido pela 
OCDE (2014, p. 40). O problema, novamente, é a criação de programas 
de maneira irrestrita e sem qualquer contrapartida do contribuinte 
beneficiado, ou sem estudos que comprovem a eficiência da medida no 
alcance dessas finalidades. Assim como aconteceu com a política de 
desoneração da folha de salário, na qual a premissa de que uma 
tributação menor incidente sobre a relação empregatícia estimularia a 
contratação não se verificou na prática, não se pode garantir que os 
perdões de dívida tributária ora tratados são aptos a alcançar os 
objetivos traçados, até porque o governo sequer realizou estudos sobre a 
questão. E se estudos não são realizados, não se pode atestar a eficiência 
da medida, o que abre margem para que possam ser configurados como 
privilégios odiosos, afrontadores do princípio da isonomia.  

Vale lembrar, ademais, que a reiterada utilização de políticas 
desoneratórias consubstanciadas em perdão dos juros e das multas dos 
contribuintes inadimplentes pode ter o condão de estimular a 
inadimplência, o que prejudica o sistema tributário. No caso do governo 
federal, a criação, a cada três dos últimos dezoito anos, de programas 
dessa natureza, pode fazer com que os contribuintes criem a expectativa 
de novos programas e deixem de adimplir suas obrigações correntes 
(BRASIL, 2017). De maneira análoga, pode-se concluir que também as 
entidades sem fins lucrativos (de saúde ou educação) criem a 
expectativa de novos programas de perdão de dívida em caso de se 
verem em situação de grave irregularidade fiscal. 
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3.3.2 A falta de transparência dos orçamentos públicos e de 
estimativas de impacto financeiro adequadas: uma cultura de 
políticas públicas desoneratórias descompromissadas 

 
Conforme tratado no item 3.3.1.1.1 e 3.3.1.1.2, tem-se que a 

CF/88 obriga que o projeto da LOA seja acompanhado do 
demonstrativo regionalizado dos efeitos das renúncias de receita do 
programa de desoneração tributária, assim como a LRF determina que a 
norma concessora ou ampliadora destes benefícios esteja acompanhada 
da estimativa do seu impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, devendo tais 
informações constar também do Anexo de Metas Fiscais da LDO. 

Para Almeida (2001, p. 54), todavia, por serem apresentadas na 
forma anexos (da LOA e da LDO), as informações sobre as 
desonerações tributárias não se encontram totalmente integradas às 
demais despesas públicas. Isto faz com que essas medidas sejam 
costumeiramente analisadas de maneira isolada, ao invés de serem 
tratadas dentro da complexidade do orçamento público, o que 
desestimula a análise dos seus custos e a dificulta a comparação com os 
gastos diretos equivalentes. Esse sempre foi o grande problema do uso 
desse instrumento, desde a década de 1970, quando a questão começou a 
ser debatida nos EUA por Surrey (1973), embora este tenha reconhecido 
a dificuldade dessa integração orçamentária.  

Assim, é de se ressaltar a importância de se fazer diferente, pela 
necessidade de uma integração total, ao orçamento, das medidas de 
desoneração tributárias existentes, se possível com a mesma 
padronização dos gastos diretos, de maneira a facilitar a compreensão e 
sua comparação (SURREY, 1973).  

A OCDE (2002), neste sentido, estabeleceu como princípio a 
necessidade de se inserir no corpo do orçamento público a discussão 
sobre a adoção e a dimensão desse instrumento, tal qual se faz com as 
despesas públicas em geral, a despeito da prática acima descrita, que é a 
de apresentar tal discussão em um anexo ou em informação suplementar 
à lei orçamentária. Segundo Schick (2007), esta medida faria com que o 
orçamento público se tornasse confiável, eis que este documento não 
possuiria utilidade quanto as reais decisões políticas são tomadas fora de 
sua órbita. 

Nesse sentido, Pellegrini (2014) salienta a necessidade de 
disponibilização de informações agregadas sobre os gastos tributários, 
para que seja possível uma análise deste instrumento em contraposição 
aos gastos diretos que se pretende substituir. Da mesma forma, para o 
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autor, faz-se necessária a apresentação de um histórico consistente da 
perda de receita, seja em relação ao PIB, seja em relação à arrecadação, 
o que não parece ser tão fácil de se fazer em função dos problemas 
relativos à definição do tax benchmark, da mensuração dos valores 
objeto de renúncia e da ausência de constância e padronização dos 
critérios de classificação. Para este propósito, o ideal seria a elaboração 
de um orçamento próprio de renúncia de receita, estruturado nos moldes 
do orçamento fiscal, apesar de que, para viabilizar esta proposta, far-se-
ia necessário alterar o texto constitucional (ALMEIDA, 2000). 

Todas essas informações devem ser apresentadas, conforme 
orientações da OCDE (2002), de maneira apta à compreensão por parte 
da sociedade, sem tecnicismos que resultem na restrição das discussões 
a respeito do tema ao pequeno grupo de pessoas responsável pela 
formulação do orçamento. A ideia deve ser sempre priorizar a 
transferência da informação para permitir a maior fiscalização possível 
por parte da sociedade. 

Atualmente, três quartos dos países que compõem a OCDE 
declaram seus gastos tributários de alguma forma, mas nenhum deles 
relaciona tais informações diretamente no orçamento, ao lado e com a 
mesma classificação dos gastos diretos de idêntico propósito (OECD, 
2010). Na literatura internacional, por conta disso, chega-se a se 
conceituar o gasto tributário como despesa extra-orçamentária (off-
budget expenditure, nos países de língua inglesa; ou desorçamentação, 
em Portugal) (GOMES, 2015, p. 47). 

Em relação à própria lei instituidora da desoneração tributária 
(que deve vir acompanhada da estimativa do impacto da medida, da sua 
adequação orçamentária ou de medidas de compensação), tem-se que, 
na prática, a União, os Estados e os Municípios vêm concedendo 
incentivos tributários sem o cumprimento desses requisitos (HARADA, 
2011). Neste ponto, Santa Helena (2009, p. 204) traz o exemplo da Lei 
10.276/2001, que cria direito a crédito referente ao PIS e à COFINS 
incidentes sobre insumos utilizados na fabricação de produtos 
destinados à exportação e que, para cumprimento do art. 14 da LRF, 
registrou a compensação da qual se trata com recursos da reserva de 
contingência orçamentária. Reserva de contingência, como se sabe, 
significa deixar de efetuar despesas autorizadas, mas isso não equilibra o 
orçamento público uma vez que as despesas continuam previstas na peça 
orçamentária. O tema já foi objeto de análise por parte do TCU 
(BRASIL, 2012), conforme demonstrado no item 4.2, tendo sido 
firmada a tese de que contensão de despesas não serve como medida de 
compensação de renúncias tributárias. 
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No caso da desoneração tributária da água mineral, por exemplo, 
tem-se que, a partir da análise do conteúdo da proposta de emenda172 (de 
apenas uma página), que é composta apenas pela justificativa da medida, 
estando desacompanhada da estimativa do seu impacto financeiro, da 
comprovação de sua adequação às normas orçamentárias ou de medidas 
de compensação pertinentes. Por meio de parecer173, a Comissão Mista 
para análise da medida provisória recomendou a rejeição da emenda em 
virtude de problemas orçamentários, o que não impediu a sua aprovação 
pelo Congresso Nacional. Vale observar, neste ponto, que os projetos de 
lei que criam ou ampliam desonerações tributárias, diferentemente das 
medidas provisórias, devem passar pela da Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara dos Deputados174 para análise do cumprimento ao 
art. 14 da LRF, a ser realizada por parecer que será terminativo em caso 
de inadequação do programa ao referido dispositivo legal175. O parecer 
terminativo, no entanto, somente se aplica aos projetos de lei, e não às 
medidas provisórias, tendo em vista as particularidades que envolvem a 
sua tramitação, o que faz com que o controle parlamentar sobre as 
concessões de renúncias de receitas seja mitigado quando o instrumento 
normativo utilizado é a medida provisória (BRASIL, 2010, p. 9). 

No caso da desoneração da folha de salários (Leis 12.546/2011 e 
12.715/2012), tem-se que as mensagens de encaminhamento das MPs 
540/2011 e 563/2012 pelo Poder Executivo indicaram, respectivamente, 
um gasto tributário na ordem de R$ 1.654.000.000 e R$ 12.545.000.000 
para o ano de sua aprovação e os dois seguintes. Todavia, não foi 
esclarecido como se alcançou tais patamares e, portanto, não foi 
justificada a metodologia de cálculo. Em relação à adequação das 
normas orçamentárias vigentes, tem-se que na primeira medida 
provisória indicou-se à compensação a arrecadação decorrente do 
aumento do IOF por meio do Decreto 7.458/2011, enquanto na segunda 
o governo quedou-se silente neste tocante. 

Em relação ao PROIES, das Leis 12.688/12 e 12.989/14, tem-se a 
desoneração tributária consistente no perdão das dívidas relativas a 
imposto sobre a renda retido na fonte das instituições privadas de ensino 
superior criadas por lei estadual ou municipal e não mantidas por 
recursos públicos. Neste sentido, analisando-se a tramitação do Projeto 
de Lei 6.809/2013, que culminou na promulgação do benefício, verifica-

                                                      
172 Emenda na Comissão Mista 181/2012 à MPV 563/12 (BRASIL, 2012). 
173 Parecer da Comissão Mista 11/2012 (BRASIL, 2012). 
174 Art. 32, X, “h” e art. 53, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
175 Art. 54, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
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se que a estimativa do impacto financeiro da medida indicou o valor de 
R$ 17.300.000, levando-se em consideração a potencialidade da 
recuperação dos créditos a serem remitidos176. Os valores perdoados, no 
entanto, foram muito superiores. Em resposta a pedido177 formulado ao 
governo federal com base na Lei de Acesso à Informação (Lei 
12.527/2011), obteve-se a informação de que haviam sido remitidos até 
2018 o montante de R$ 516.709.239,02, valor 30 (trinta) vezes superior 
ao planejado. E não poderia ser diferente, tendo em vista que o cálculo 
foi realizado com base na dívida das entidades beneficiadas, 
multiplicado pelo fator de recuperação de créditos da mesma natureza 
por parte da União nos últimos anos. Todavia, referido fator diz respeito 
ao índice de recuperabilidade dos débitos em geral, considerando 
dívidas antigas e de empresas que não mais se encontram em atividade, 
situação diferente, portanto, daquela das entidades educacionais em 
plena atividade e detentoras de patrimônio imobiliário próprio. 

Em relação ao PROSUS, tem-se o programa criado por meio da 
Lei 12.873/2013 e que veiculou remissão da dívida das entidades 
filantrópicas de saúde na proporção em que fossem quitados os tributos 
correntes dessas instituições. A desoneração tributária foi inserida no 
corpo da MP 619/2013, inicialmente encaminhada para estabelecimento 
de medidas diversas178, sendo que apenas em relação a estas medidas as 

                                                      
176 “Em observância ao disposto no art. 14 da Lei Complementar no 101, de 04 de maio 
de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), os custos com a remissão e a anistia 
previstas no art. 2º. da ordem de R$ 17,31 milhões/ano, serão previstos na lei 
orçamentária do exercício de 2014 e nos dois subsequentes. Tal valor decorre de 
estimativa segundo a qual o valor recuperável do montante de renúncia potencial seja da 
ordem de 6.11% ao ano do crédito tributário no âmbito da Receita Federal do Brasil e de 
1,37% ao ano no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A previsão dos 
custos para o ano de 2014 é pelo fato de não se mostrar factível que o Projeto seja 
aprovado no presente exercício. Se isso ocorrer, imporá a necessidade de compensação 
por meio de aumento de receita tributária (inciso I do art. 14 da LRF), sob pena de não 
entrar em vigor no exercício de 2013 (§ 2º. do art. 14 da LRF)” (BRASIL, 2013). 
177 Pedidos realizados pelo autor em 17.04.2018 (Processo 
administrativo16853.002971/2018-21) e 28.11.2018 (Processo administrativo 
16853.008074/2018-21). 
178 “MEDIDA PROVISÓRIA Nº 619, DE 6 DE JUNHO DE 2013. Autoriza a 
Companhia Nacional de Abastecimento a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas 
subsidiárias para atuar na gestão e na fiscalização de obras e serviços de engenharia 
relacionados à modernização, construção, ampliação ou reforma de armazéns destinados 
às atividades de guarda e conservação de produtos agropecuários; altera as Leis no 8.212, 
de 24 de julho de 1991 e no 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a condição 
de segurado especial, o Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967 e a Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, para dispor sobre prazos do penhor rural, e as Leis nº 12.096, 
de 24 de novembro de 2009 e nº 12.512, de 14 de outubro de 2011; atribui força de 
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estimativas orçamentárias foram feitas pelo Poder Executivo. Em 
resposta a pedido179 formulado ao governo federal com base na Lei de 
Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), obteve-se a informação de que 
os valores a serem remitidos (na medida em que os tributos correntes 
forem adimplidos) superam a casa dos R$ 3.000.000.000, valor 
considerável em face do total de desonerações tributárias relacionadas 
com programas de saúde previstas para 2018 (R$ 39.024.430.643) 
(BRASIL, 2017). 

O PROFUT, por sua vez, é um programa governamental 
implementado pela Lei 13.155/2015, por meio do qual se permitiu às 
entidades profissionais de futebol em débito para com a União o 
parcelamento da dívida em 20 anos, juntamente com o perdão de 70% 
(setenta por cento) das multas, 40% (quarenta por cento) dos juros e 
100% (cem por cento) dos encargos legais. A medida foi originalmente 
criada pela MP 671/2015, mas da mensagem de encaminhamento feita 
pelo Poder Executivo não houve menção a qualquer estimativa de 
impacto financeiro ou a medidas de adequação. Do parecer emitido 
antes da votação, o relator limitou-se a afirmar “embora envolva certo 
volume de perda de receita, isso não coloca em risco o equilíbrio do 
orçamento” porque “muito provavelmente, os parcelamentos especiais 
incentivarão o pagamento de débitos que, sem eles, não seriam 
recebidos, criando condições para que contribuintes em atraso com o 
Fisco possa regularizar dívidas atrasadas, o que, na melhor das 
hipóteses, pode gerar aumento de arrecadação” (BRASIL, 2015). Apesar 
de nenhum estudo constar do processo legislativo analisado, a RFB, em 
resposta a pedido180 apresentado com base na Lei de Acesso à 
Informação (Lei 12.527/2011), informou que apenas após a criação do 
programa é que fora realizado estudo acerca do impacto do benefício, 
tendo sido calculada uma renúncia de receita máxima na ordem de R$ 
1.013.165.084,24181. Para efeitos de comparação, trata-se do dobro do 

                                                                                                                           
escritura pública aos contratos de financiamento do Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária, de que trata a Lei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998, celebrados 
por instituições financeiras por meio de instrumentos particulares; institui o Programa 
Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de 
Acesso à Água - Programa Cisternas; e dá outras providências.” (BRASIL, 2013). 
179 Pedido realizado pelo autor em 17.04.2018 (Processo 
administrativo16853.002972/2018-75). 
180 Pedido realizado pelo autor em 17.04.2018 (Processo administrativo 
16853.002973/2018-10). 
181 Estimativa realizada em relação aos tributos administrados pela RFB, inscritos ou não 
em dívida ativa da União, não estando considerados os valores relativos aos benefícios 
concedidos às dívidas perante o Banco Central do Brasil e àquelas decorrentes de 
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valor total de gastos tributários sociais previstos para o ano de 2018 na 
área de desporto, estabelecido em R$ 501.033.672,00 (BRASIL, 2017).  

Em relação aos programas de desoneração tributária puros182, ou 
gerais, isto é, aqueles concedidos a todas as empresas sem restrição de 
ramo de atuação, tem-se a mesma situação dos programas antes 
descritos. 

Por exemplo, trata-se do processo de criação do PERT, referente 
à Lei 13.496/2017. Em um contexto de déficit orçamentário, o Poder 
Executivo encaminhou a MP 766/2017, que alongava os prazos para 
recolhimento dos tributos inadimplidos, sem qualquer desconto. A 
medida foi emendada no Congresso Nacional para criar uma série de 
benefícios aos contribuintes, o que foi vetado pelo Presidente da 
República. Após, o Poder Executivo encaminhou a MP 783/2017, por 
meio da qual autorizou remissões na ordem de 90% dos juros de mora e 
50% das multas e informou um impacto orçamentário de R$ 
5.241.000.000 para os anos de 2018, 2019 e 2020 (BRASIL, 2017). 
Durante o processo legislativo, outros descontos foram inseridos na 
norma, sem seu impacto fossem considerados. Neste sentido, tem-se que 
a RFB realizou estudo dos impactos financeiro-orçamentários efetivos 
dos parcelamentos em questão (BRASIL, 2017), tendo identificado que, 
desde 2008, a renúncia de receita operada por meio destes programas, 
decorrente do perdão dos juros, das multas e dos encargos relativos à 
dívida ativa dos contribuintes inadimplentes alcançou o montante de R$ 
175 bilhões de reais. 

Importante frisar que, analisando-se os dados da RFB desde 
2000, não se encontrou menção aos programas PROIES, PROSUS, 
PROFUT, REFIS, PAES, PAEX, REFIS DA CRISE, REFIS DA 
COPA, PERT ou PERT-SN, seja nos demonstrativos que acompanham 
as leis orçamentárias, seja no relatório dos gastos efetivos emitidos 
posteriormente ao exercício em que se efetivou a desoneração. Esse fato 
comprova que tais políticas públicas, além das problemáticas relativas à 
isonomia (tratadas no item anterior) e à privatização dos serviços 

                                                                                                                           
penalidades impostas pelo Ministério do Trabalho e Emprego por violação às normas de 
medicina e segurança do trabalho.  
182 Dentre eles: o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) da Lei 9.964/00, o 
Parcelamento Especial (PAES) da Lei 10.684/03, o Parcelamento Excepcional (PAEX) 
da MP 303/06, o Refis da Crise da Lei 11.941/09, a reabertura do Refis da Crise por meio 
da Lei 12.865/13, o Refis da Copa da Lei 12.996/14, o Programa de Regularização 
Tributária da Lei 13.496/2017, e o Programa de Regularização Tributária das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (PERT-
SN, LC 162/2018). 
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públicos (a serem tratadas no próximo tópico), são elaboradas e 
implementadas à margem do orçamento público.  

Constata-se, desta forma, o panorama das desonerações 
tributárias brasileiras, que além de serem anti-isonômicas, em 
decorrência da falta de controle ou de justificativa adequada dos 
tratamentos diferenciados, também não são acompanhadas de previsão 
orçamentária ou de estimativa dos seus impactos nas próprias leis 
instituidoras dos benefícios, o que faz com que essas políticas abram 
espaço para veicular finalidades diversas das que deveriam pautar a 
atuação do agente público. O resultado disso é a diminuição da 
arrecadação sem a melhora dos índices sociais, dificultando ainda mais a 
promoção dos direitos humanos por meio de políticas sociais. Conforme 
anota Lima (2017), 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. 
 

3.3.3  O comprometimento do Estado social e a falta de legitimidade 
dos programas de desoneração tributária implementados pelo 
governo federal brasileiro no contexto da CF/88 

 
Nos termos tratados nos itens anteriores, tem-se que a existência 

de programas de desoneração tributária implementados pelo governo 
federal brasileiro e por meio dos quais se veiculou privilégios odiosos, 
criados à margem de qualquer controle ou previsão orçamentária, o que 
tem o condão de comprometer o financiamento das políticas públicas 
sociais.  

Mas o problema não é só esse, eis que a concessão de 
desonerações tributárias ao mercado para promoção de uma política 
social privatizada pode significar, por si só, uma atuação ilegítima do 
Estado por ocasionar a precarização de serviços públicos, consoante 
tratado abaixo. 

 
3.3.3.1 Privatização dos serviços públicos: a inevitável precarização 

 
Resgatando-se a classificação de ESPING-ANDERSEN (1990) 

trabalhada no primeiro capítulo (item 2.2.1), tem-se (a) o Estado social 
universal, com prestações diretas e universais prestadas pelo Estado, de 
maneira garantir a existência digna do indivíduo independentemente do 
trabalho; (b) o Estado social intermediário, com prestações sociais 
universais, mas de baixa qualidade, ou seja, que não garante 
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oportunidades de vida equivalentes aos indivíduos; e (c) o Estado social 
liberal, que busca no mercado a satisfação dos direitos sociais, o que é 
possível apenas em relação àquele indivíduo que possa pagar. 

No terceiro caso, tem-se compensações à iniciativa privada pela 
prestação de serviços de natureza pública, como saúde e educação, e 
isso é veiculado justamente por desonerações tributárias, tais como 
dedução de gastos privados com saúde e educação do valor a ser pago a 
título de imposto sobre a renda. O problema, como dito, é que neste caso 
o Estado social é garantido apenas a quem possa pagar, embora haja, por 
meio da desoneração tributária, um estímulo estatal à manutenção de 
preços razoáveis.  

Para analisar essa questão no Brasil, é importante correlacionar o 
total dos gastos tributários sociais com o total das despesas públicas para 
cada área, eis que assim se pode ter uma noção da parte das políticas 
públicas sociais realizadas pela União por meio de privatização de 
serviços públicos. 

Observe-se a tabela abaixo: 
 
Tabela 6 – Percentual dos gastos tributários sociais brasileiros em 
relação ao gasto direto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte: (BRASIL, 2017) 

 
A análise do quadro permite perceber que 23,28% das políticas 

públicas sociais do governo federal para 2018 são veiculadas por meio 
de desonerações tributárias. 
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Como já havia sido dito antes (item 4.1.1), as políticas sociais 
mais relevantes financeiramente são concentradas nas áreas do trabalho 
(R$ 119.990.065.284), da saúde (R$ 160.424.430.643) e da educação 
(R$ 127.089.843.726), sendo estas justamente aquelas que dão forma ao 
Estado social e que permitem a efetivação de direitos humanos mais 
básicos, como o da dignidade da pessoa humana. As desonerações 
tributárias nas respectivas áreas são de R$ 43.390.065.284 (trabalho), 
R$ 39.054.430.643 (saúde) e R$ 13.189.843.726 (educação), o que 
confirma a informação de que um quarto das políticas governamentais 
do governo federal nessas três áreas são instrumentalizadas por meio da 
forma indireta de despesa, em vez de serem estabelecidas por meio de 
gastos públicos diretos.  

Essas informações são também descritas por Ocke-Reis (2018), 
no que se relaciona com a saúde, no sentido de que a renúncia de 
arrecadação fiscal correspondeu a aproximadamente a um terço das 
despesas diretas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) do 
Ministério da Saúde brasileiro entre 2003 e 2015, variando entre 31,8% 
e 32,3%183 no período. O autor observa, todavia, que o percentual de 
participação dos gastos tributários com saúde dentro do total do gasto 
tributário vem caindo, não em decorrência da diminuição das 
desonerações tributárias nessa área, mas em função da ampliação das 
desonerações fiscais promovidas pelo governo federal a título de 
incentivo fiscal genérico. 

As implicações disso são extraídas da doutrina na forma descrita 
no item 2.2.3.1, sendo relacionadas com a precarização dos serviços 
públicos em virtude do processo de focalização das políticas sociais, que 
faz com que a estas se atribua a pecha de assistencialista (TITMUSS, 
1968; ESPING-ANDERSEN, 1999; PIERSON, 2007; 
KERSTENETZKY, 2006).  

Para resumir, retoma-se a problemática natural relativa a este 
processo, retratada por Titmuss (1974, p. 46) como um círculo vicioso 
entre focalização e precarização das políticas públicas: a seletividade ou 
focalização das prestações estatais impede sua fruição classe média que, 
por não se utilizar dos serviços públicos, passa a não mais se indignar 
com a precarização destes e a cada vez menos ansiar ser por eles 
atendida, retirando-se do debate acerca do tema e passando a exigir que 
os gastos públicos neste setor sejam cada vez mais diminutos. 

                                                      
183 O autor traz o percentual dos gastos tributários com saúde em relação aos gastos 
diretos nesta área, enquanto no quadro acima se estabeleceu a relação com o total dos 
gastos (gastos diretos e gastos indiretos), entendida como mais adequada para este estudo. 
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Vale lembrar também, neste sentido, as conclusões de Marshal 
(1967), relativas à queda no senso de cidadania em relação aos direitos 
sociais, na medida em que o estigma assistencialista dos serviços 
focalizados prestados pelo Estado faz com que seus beneficiários, 
consubstanciados na parcela mais carente da sociedade, deixem de se 
ver como destinatários de direitos sociais e, assim, deixem de se achar 
no direito de exigir serviços públicos de qualidade.  

Neste processo, aqueles direitos humanos mais básicos passam a 
ser relevados pela própria sociedade que, quando os vê minimamente 
atendidos pelo Estado, não os enxerga como direitos fundamentais. 

 
3.3.3.2  Regressividade dos gastos públicos: a falta de legitimidade das 

políticas fiscais desoneratórias 
 

Se é verdade, como informado no tópico anterior, que cerca de 
um quarto dos gastos sociais totais são realizados por meio de 
instrumentos de desoneração tributária, também é verdade que estes se 
encontram em uma trajetória de alta em relação ao PIB (OCKE-REIS, 
2018). Ou seja, no futuro, mantendo-se esse estado de coisas, a 
veiculação das políticas públicas sociais diretas no Brasil pode acabar se 
tornando majoritariamente residual. 

Essa ampliação do uso das políticas desoneratórias como forma 
de veiculação de políticas sociais vai de encontro à CF/88, na medida 
em que promovem um Estado social baseado em políticas focalizadas 
(item 2.2.3.1), enquanto o texto constitucional brasileiro garante à 
sociedade um regime de Welfare State universal (item 2.3.1). 

Mesmo nesses casos, todavia, tem-se uma certa prestação estatal 
do bem-estar social prometido pela CF/88, embora de maneira indireta 
(HOWARD, 1997). O problema, como dito, é relacionado com o 
processo de privatização dos serviços de natureza constitucionalmente 
pública, a ser utilizado especialmente por quem pode pagar – que está 
inserido no mercado de trabalho – o que culmina numa regressividade 
do sistema de gastos públicos que faz com que esta política pública se 
afaste dos princípios básicos previstos na CF/88, como redução da 
desigualdade social e erradicação da pobreza. 

Analisando os gastos tributários sociais dos países da América 
Latina, Paes (2014) apresenta dados para demonstrar que estes são 
relativamente maiores que os gastos dos integrantes da OCDE. Ao final, 
o autor conclui que aqueles países que fazem uso mais intenso de gastos 
tributários sociais apresentam sistematicamente piores indicadores 
sociais de saúde e educação.  



171 
 

 

Como exemplo do gasto tributário social brasileiro, tem-se os 
abatimentos de base de cálculo (dos tributos sobre a renda) decorrentes 
de despesas particulares com serviços sociais privados, como saúde, 
educação e previdência privada. Tais benefícios fiscais ajudam a tornar 
regressivo o sistema tributário do país pelo simples fato de serem gastos 
públicos em benefício de quem tem condições de pagar por eles 
(KERSTENETZKY, 2012, p. 110; OCKE-REIS, 2018). Ou seja, os 
beneficiários são apenas os indivíduos com rendimentos acima do limite 
de isenção do imposto sobre a renda184 (LEONETTI, 2003, p. 25), o que 
exclui a totalidade da população pobre brasileira.  

Mendes e Weiller (2015), analisando os gastos tributários com 
saúde em 2012, destacaram as desonerações tributárias decorrentes dos 
gastos privados com planos de saúde e despesas médicas particulares185 
(R$ 9.715.107.620), bem como aquelas decorrentes dos gastos das 
empresas com o pagamento dos planos de saúde dos seus 
trabalhadores186 (R$ 3.149.139.314). No total, foi identificada uma 
renúncia de receita total de R$ 12.864.246.934, que foi relacionada ao 
percentual de brasileiros que possuíam plano de saúde à época (34,2%) 
para se chegar à conclusão de que tal política fiscal é eminentemente 
regressiva, vindo a beneficiar especialmente os mais ricos (MENDES e 
WEILLER, 2015). 

A conclusão parece ser acertada, mas a conta a ser feita neste 
caso deve ser outra, eis que nem todos os brasileiros que possuíam plano 
de saúde naquele ano declararam seu IRPJ pela sistemática da 
declaração completa, única opção apta à indicação dos gastos 
particulares com saúde. Seria mais adequado, desta forma, fazer a 
comparação das desonerações tributárias decorrentes dos gastos dos 
indivíduos com saúde (R$ 9.715.107.620) com o percentual da 
sociedade brasileira que apresentou declaração completa de imposto 
sobre a renda em 2012, que foi de 5,4%187. Pode-se notar, assim, o 
grande gasto com saúde com os 5,4% mais ricos da sociedade brasileira 
naquele ano, lembrando que o valor corresponde a 10% do total de 

                                                      
184 No Brasil, desde 2015, são isentos do imposto sobre a renda os contribuintes que 
auferem rendimentos mensais de até R$ 1.903,98 (art. 1º, IX, Lei 11.482/2007, com 
redação dada pela Lei 13.149/2015). 
185 Art. 8º da Lei 9.250/95 (BRASIL, 1995). 
186 Art. 13, V, Lei 9.249/95 (BRASIL, 1995). 
187 Segundo o IBGE (BRASIL, 2017), a população brasileira em 2012 era de 199.245.000 
pessoas. Segundo a RFB (BRASIL, 2012), o número de contribuintes que apresentaram a 
declaração completa de IRPF foi de 10.821.787. 
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gastos diretos com saúde no período188. Em 2015, somando a renúncia 
associada ao imposto sobre a renda (gastos particulares com saúde 
privada ou com planos de saúde), tem-se que os subsídios que 
patrocinam o consumo no mercado privado de saúde alcançaram R$ 
12,5 bilhões, ou 12% dos gastos diretos do Ministério da Saúde (OCKE-
REIS, 2018). Pode-se concluir, desta forma, que de 2012 a 2015 
subiram de 10 para 12% os gastos públicos com saúde concedidos a 
quem pode contratar serviços privados desta natureza (PELLEGRINI, 
2014). 

Essa regressividade dos gastos tributários são, como visto nos 
tópicos, intensivados em função da falta de planejamento, mensuração e 
controle das desonerações tributárias no Brasil, e isso faz com que se 
sejam incongruentes com os objetivos constitucionais estabelecidos, 
como o da redução das desigualdades sociais e o da construção de uma 
sociedade justa e solidária. Ademais, mostram-se incongruentes também 
com os princípios fundamentadores da república federativa brasileira, 
como a cidadania e a dignidade da pessoa humana, comprometendo, 
portanto, a efetividade do Estado social brasileiro e a promoção dos 
direitos humanos no país. 
 

                                                      
188 Orçados em R$ 91.754.806.614, nos termos da LOA (BRASIL, 2012). 
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                                         CONCLUSÕES 
 
 

Este estudo permitiu confirmar a hipótese inicial de que as 
desonerações tributárias implementadas pelo governo federal brasileiro 
sob a égide da CF/88 não estavam adequadas ao ordenamento jurídico 
brasileiro, estabelecido justamente para evitar o esvaziamento do Estado 
social e a mitigação dos direitos humanos constitucionalmente 
estabelecidos no país. Tais políticas fiscais, portanto, apresentam-se em 
confronto com objetivos constitucionais nacionais e com os 
fundamentos da república federativa brasileira. 

Para se chegar a essa conclusão, foi necessário confirmar 
previamente algumas premissas. 

A primeira é a de que as políticas fiscais de desoneração 
tributária poderiam prejudicar a efetivação dos direitos humanos, na 
medida em que promovem o esvaziamento do Estado social por meio da 
precarização dos serviços sociais. Foi necessário partir do estudo acerca 
da evolução e atual definição do conceito de Estado e de direitos 
humanos, bem como daquilo que hoje se entende por Welfare State. 
Após, adentrou-se ao estudo dos fundamentos do neoliberalismo, 
baseados na redução da carga tributária e na diminuição das 
responsabilidades estatais no que tange ao provimento do bem-estar 
social. Em seguida, identificou-se o instituto da desoneração tributária 
como um instrumento de implementação de políticas neoliberais, por 
servir à redução da carga tributária e à privatização dos serviços 
públicos. 

Este processo de privatização dos serviços públicos, por sua vez, 
implica em uma atuação residual do Estado, de maneira focalizada e 
estigmatizada, em benefício dos indivíduos que não conseguiram se 
incluir no mercado. Consequentemente, a parte da sociedade mais pobre, 
que precisa dos serviços sociais, passa a não mais os enxergar como 
direitos fundamentais ou como instrumentos de efetivação de direitos 
humanos, deixando, portanto, de exigir serviços públicos de qualidade. 
Na mesma medida, a outra parte da sociedade, que deles não usufrui, 
passa a se retirar do debate político relativo a sua precariedade e a exigir 
que os gastos públicos nesta seara sejam cada vez mais diminutos. Desta 
forma, restou confirmada a problemática relativa ao uso intensivo de 
desonerações tributárias como instrumentos de políticas sociais, as quais 
passam a ser prestadas de maneira precária e apartada da ideia dos 
direitos humanos. 
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Feito isso, buscou-se, no segundo capítulo, analisar o 
ordenamento jurídico brasileiro relativo à definição, aos limites e às 
formas de controle das políticas fiscais desoneratórias, o que foi feito 
com apoio na doutrina de Direito Financeiro brasileiro e nas orientações 
emitidas pela OCDE. 

As conclusões obtidas foram as seguintes: (a) desonerações 
tributárias são instrumentos de política fiscal utilizadas de maneira 
corrente pela maioria dos países; (b) não há uma definição internacional 
sobre o seu conceito, nem uma definição objetiva deste instituto no 
sistema jurídico brasileiro; (c) não constam do ordenamento jurídico 
brasileiro os critérios de classificação e mensuração das renúncias 
fiscais decorrentes das desonerações tributárias, o que impede uma 
constância dos critérios utilizados para se identificar os benefícios 
fiscais vigentes e uma avaliação razoável do uso dessas políticas; (d) 
constam do ordenamento jurídico brasileiro certas restrições ao uso 
abusivo das desonerações tributárias, de maneira a evitar o 
estabelecimento de privilégios odiosos que possam minar o 
financiamento do Estado social e comprometer a efetividade dos direitos 
humanos no país. 

Dentre as restrições legais antes referidas, tem-se que as políticas 
fiscais de desoneração tributária, para serem implementadas pelo 
governo, devem se submeter às seguintes regras: (a) adequação aos 
princípios da isonomia, da economicidade e da legitimidade; (b) 
elaboração de um demonstrativo regionalizado dos seus efeitos 
financeiros, a ser apresentado junto com o projeto da lei orçamentária e 
a ser anexado à lei de diretrizes orçamentárias; e (c) criação por meio de 
lei, cujo projeto deve atestar sua adequação às normas orçamentárias 
vigentes ou prever medidas para compensar o decréscimo da 
arrecadação. 

Estabelecido este panorama, adentrou-se ao terceiro objetivo da 
pesquisa, que era o de avaliar as políticas fiscais desoneratórias 
implementadas pelo governo federal brasileiro na vigência da CF/88 sob 
o aspecto do seu enquadramento às normas do Direito Financeiro 
brasileiro e do seu reflexo no Estado Social brasileiro. 

Primeiramente, procedeu-se a uma avaliação quantitativa dessas 
políticas, com base nos dados públicos relativos ao montante de receita 
renunciada para implementação dos programas sociais indiretos. Após, 
foi proposta uma avaliação qualitativa desses mesmos programas, no 
que tange ao respeito aos procedimentos legais, o que foi feito a partir 
da análise dos processos legislativos por meio dos quais se aprovou 
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referidos programas e de pesquisa sobre a atuação do Tribunal de 
Contas da União em face deles.  

As conclusões obtidas foram de três ordens. 
A primeira é de que, no Brasil, vige uma cultura de políticas 

públicas ineficientes e anti-isonômicas, implementadas sem qualquer 
controle ou avaliação. A título de políticas sociais ou de estímulo da 
economia, contribuintes são beneficiados com benefícios tributários sem 
que haja uma contraprestação a ser posteriormente avaliada. Segundo o 
resultado das auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União, as 
desonerações tributárias objeto de avaliação, implementadas pelo 
governo federal brasileiro após a CF/88, são criadas e aprovadas sem 
que se faça uma análise séria dos valores que deixarão de ser 
arrecadados, bem como do seu impacto sobre o equilíbrio orçamentário. 
Em muitos casos, conforme visto, não foi possível identificar do 
processo legislativo qualquer tentativa de comprovação da utilidade da 
medida. Quando, por outro lado, algum trabalho é apresentado para 
embasar a efetividade do programa, os números mostram que as 
avaliações prévias são descoladas da realidade. Isso faz com que os 
únicos beneficiários dos programas sejam aqueles que foram eximidos 
do pagamento do tributo. 

A segunda é a de que o princípio da transparência, em relação às 
desonerações tributárias, não é razoavelmente observado. Mesmo 
havendo obrigação constitucional de se fazer constar da lei instituidora 
do benefício fiscal um relatório que comprove que a medida não irá 
comprometer o equilíbrio orçamentário, diversos programas de 
desoneração tributária foram aprovados sem que o requisito fosse 
cumprido. Existem, como visto, programas de desoneração tributária 
que não constam sequer dos relatórios anuais emitidos pela RFB acerca 
do tema, tornando impossível avaliar, desta forma, o acerto ou desacerto 
da política implementada. Por outro lado, quando estudos são realizados 
sobre determinada medida desoneratórias, os pressupostos 
metodológicos dos cálculos não são fornecidos, tornando inútil a 
informação apresentada. 

A terceira é a de que o Estado social brasileiro está cada vez mais 
refém desse instrumento de política fiscal. Atualmente, 23,28% das 
políticas públicas sociais do governo federal são veiculadas por meio de 
desonerações tributárias, de acordo com as previsões para o ano de 
2018. Em relação às áreas relativas a trabalho, saúde e educação 
(justamente aquelas que mais dão forma ao Estado social e que 
permitem a efetivação dos direitos humanos mais básicos), o percentual 
sobe para 25%. Em virtude disso, tem-se que o Estado social brasileiro 
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se mostra cada vez mais privatizado e, com base nas conclusões 
emitidas no primeiro capítulo deste Estudo, encontra-se em processo de 
precarização. Não é novidade, por exemplo, que o consumo de serviços 
privados de saúde e de educação vem crescendo, e com isso a 
focalização dos serviços dessa natureza prestados aos mais pobres. 

Ademais, foi possível constatar que o Estado social brasileiro é 
prejudicado pelos programas de desoneração tributária também porque 
estes, mesmo quando apresentam viés social, são identificados como 
políticas públicas regressivas, beneficiadoras dos estratos mais ricos da 
sociedade. Isso porque, naturalmente, uma desoneração tributária 
primeiro beneficia quem já paga tributo, o que já exclui grande parte da 
sociedade brasileira, que possui renda mensal é inferior ao limite legal 
de isenção. Por outro lado, tem-se que a razão dessa regressividade está 
baseada também nos problemas antes descritos, pois se não há o devido 
controle e avaliação dessas políticas públicas, não pode haver 
compromisso com o benefício social justificador do programa, o que 
significa dizer que o benefício conferido passa a, por si só, justificar a 
política. 

Vê-se, assim, que as medidas de desoneração tributária 
implementadas pelo governo federal brasileiro, por sua grande 
participação dentro do Estado social brasileiro e por conta dos 
problemas relacionados à ineficiência na previsão, implementação, 
controle e avaliação, apresentam-se como medidas ilegítimas, 
incongruentes com os princípios fundamentadores da república 
federativa brasileira, como a cidadania e a dignidade da pessoa humana, 
comprometendo, portanto, a efetividade do Estado social brasileiro e a 
promoção dos direitos humanos no país. 

A partir do caminho perseguido para alcançar estas conclusões, 
todavia, foi possível perceber algumas alternativas que podem vir a 
suavizar este panorama. 

Primeiramente, tem-se que seria necessário alterar a LRF para 
tornar obrigatória a estipulação de um prazo de validade para qualquer 
desoneração tributária, de forma a evitar que estas passem a integrar 
definitivamente o sistema tributário nacional e a estimular novas 
discussões acerca da eficiência dessas medidas. 

Em segundo lugar, tendo em vista que grande parte das políticas 
desoneratórias são criadas pelo Poder Executivo por meio de medida 
provisória, seria importante alterar o regimento interno das casas do 
Congresso Nacional para fazer com que o parecer da Comissão de 
Tributação seja definitivo também nos casos das medidas provisórias, de 
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maneira a obstar o prosseguimento do processo legislativo quando 
desrespeitadas as normas orçamentárias. 

Em terceiro lugar, mostra-se necessária a criação de norma para 
regulamentar a sistemática (metodologia) dos estudos relativos às 
renuncias de receitas e obrigar que esta conste dos projetos de lei que 
criem ou majorem desonerações tributárias. 

Por fim, a título de sugestão de pesquisas futuras, deixa-se o 
registro da necessidade de serem desenvolvidos estudos acerca das 
metodologias relativas às estimativas das receitas renunciadas pelos 
países, especialmente aquela que leva em consideração os reflexos da 
política pública no comportamento do contribuinte para que se possa 
atribuir bases científicas a esta atividade. 
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