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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como foco realizar uma análise da trajetória da carga tributária bruta 

brasileira e os benefícios tributários federais no período de 2000 até 2012. As fontes dos 

dados da carga tributária federal serão o IBGE e a Receita Federal. Também 

interpretações de alguns autores importantes sobre o tema da carga tributária desde 1990 

até os dias de hoje. A segunda linha de pesquisa desta monografia será sobre os 

benefícios tributários federais, denominados de gastos tributários, no mesmo período, 

com a finalidade de analisar seu impacto sobre a carga tributária como mecanismo 

estratégico da política fiscal. A hipótese central é que, apesar do aumento dos benefícios 

tributários, a carga tributária mantém uma tendência ascendente.  A principal conclusão a 

que este trabalho chegou é de que a desonerações, juntamente com a elevação do gasto 

com consumo e investimento do governo federal tornaram-se poderosos instrumentos de 

dinamismo da economia, elevando emprego formal, a produção e a renda e, desta forma, 

a arrecadação de tributos federais. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho objetiva realizar a análise da carga tributária bruta
1
 brasileira, no 

período recente, um tema que vem ganhando a cada dia mais importância. 

 As críticas ao sistema tributário brasileiro são muitas e vão desde a sua pesada carga, 

passando pela complexidade provocada pelo emaranhado de tributos e taxas, até a falta de 

justiça e equidade. A insatisfação com o sistema tem sido constante, mas há um grande 

desconhecimento de sua estrutura interna, de sua evolução nos anos recentes, assim como a 

respeito da forma de utilização dos tributos pela política macroeconômica, particularmente no 

período posterior a 2004. 

 O objetivo do presente trabalho é fazer uma análise da trajetória da carga tributária nos 

anos 2000, utilizando a fonte de dados do IBGE e da Receita Federal. Pretende-se trazer para 

este estudo a interpretação de alguns autores importantes sobre o crescimento da carga 

tributária desde os anos 1990 até os dias de hoje. Este tema será abordado no primeiro 

capítulo. Uma segunda linha de investigação desta monografia será as desonerações 

tributárias federais, denominadas de gastos tributários, ocorridas no mesmo período, a fim de 

avaliar também a redução da carga tributária como mecanismo estratégico da política Fiscal. 

Este será o tema do segundo capítulo. 

A carga tributária atingiu 35% em 2011. É um assunto polêmico e atual, a respeito do 

qual há poucas publicações. A trajetória desta variável foi de crescimento, com poucos anos 

de queda, como foi o caso do momento de crise internacional ocorrido em 2008. Porém, esta 

queda não demonstrou uma tendência, dado que a carga voltou a subir nos anos seguintes. 

Os benefícios tributários, chamados de gasto tributário, já que estes não deixam de ser 

um gasto indireto, representam o montante de renúncia de receita para estimular a economia, 

entre outros motivos, para provocar o gasto privado. Pode-se destacar como benefícios 

tributários: isenções, redução de alíquotas, anistias, entre outros. Tais benefícios têm também 

uma trajetória crescente no período analisado. Pode-se notar a ocorrência de vários tipos de 

desoneração. Algumas foram redistributivas, como as realizadas na tabela do Imposto de 

Renda ou do Simples. Outras foram realizadas para reduzir o custo do capital produtivo, como 

a redução do IPI para máquinas e equipamentos de determinados setores produtivos 

selecionados pelo governo. E, houve ainda desonerações voltadas para o aumento da 

                                                           
1
 A carga tributária pode ser analisada nos conceitos de carga bruta ou líquida. A carga tributária bruta representa 

a relação entre o total dos tributos e o PIB. A carga tributária líquida é a carga tributária bruta deduzida das 

transferências de Assistência e Previdência Social, subsídios ao setor privado e dos juros da dívida pública. 
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competitividade das empresas nacionais, como as medidas do regime automotivo e a 

desoneração da folha de pagamentos. 

A estrutura do sistema tributário nacional garante a autonomia dos entes políticos: 

União, Estados, Distrito Federal e municípios, e os limites ao poder de tributar destes, 

expressamente delimitados no texto constitucional. A Constituição Federal define algumas 

limitações ao poder de tributar que se constituem em normas legitimadas. Existem alguns 

princípios que regem tais limitações. São eles: Princípio da neutralidade; Princípio da 

legalidade tributária; Princípio da anterioridade da lei tributária; Princípio da igualdade 

jurídica tributária; Princípio da tributação segundo a capacidade contributiva; Princípio da 

indelegabilidade da competência tributária. 

O sistema tributário é definido pela Constituição, que estrutura e determina a 

formação dos tributos e o regulamenta. No total são treze impostos previstos 

na Constituição, divididos em federais, estaduais e municipais, mas existem 

várias outras figuras tributárias, como taxas, contribuições sociais e de 

melhorias que tornam o sistema tributário bastante complexo. (SILVA, 

2006, p.27) 

 

Uma importante característica dos tributos diz respeito a sua distinção segundo a 

incidência da carga tributária. Os tributos que recaem diretamente sobre o contribuinte, 

estando este direta e pessoalmente ligado ao fato gerador, são os classificados como tributos 

diretos. Incidem sobre o patrimônio e a renda e não são repassados para o preço ou para outra 

pessoa. Essa particularidade dos tributos diretos faz com que estejam quase sempre associados 

à noção de justiça tributária, servindo como instrumento de redistribuição de renda nas 

políticas de tributação progressiva. Os impostos diretos são aqueles arrecadados sobre o 

patrimônio e a renda, por exemplo, Imposto de Renda Pessoa Física, Imposto sobre 

Propriedade Veículos Automotores, Imposto sobre Propriedade Predial Territorial Urbana. 

Os tributos indiretos fazem parte do processo produtivo e são recolhidos durante a 

cadeia produtiva ou comercialização, ou seja, sobre os produtos e serviços que as pessoas 

consomem. Como principais exemplos, há o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços, Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto Sobre Serviços. Estes tributos 

repercutem no preço final, sem distinguir os contribuintes segundo sua capacidade de 

pagamento. São regressivas por onerar mais aqueles de renda mais baixas, uma vez que a 

propensão a consumir é maior quanto menor a renda.  

Um conceito relevante em matéria tributária é o de sujeito passivo da obrigação 

tributária, ou seja, o contribuinte. É aquele que tem relação direta com o fato gerador e que é o 
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responsável, desta forma, como agente arrecadador do fisco e como seu depositário, a ele 

cabendo recolher as importâncias descontadas ou cobradas do contribuinte de fato, nos prazos 

dado pela lei. Outro conceito importante é o do fato gerador. 

A lei define fato tributável ou fato gerador, que é a concretização da hipótese 

da incidência tributária prevista em lei e que gera a obrigação tributária. O 

fato gerador do imposto indica as várias situações ou oportunidades em que 

a renda dos particulares pode ser espreitada e atingida pelo Fisco: ora 

quando é recebida (impostos sobre a renda propriamente dita), ora quando é 

objeto de atos jurídicos (impostos de selos sobre documentos que provam 

contratos e negócios), ou ainda quando os beneficiários dessa renda a gastam 

(imposto sobre o consumo) (BALEEIRO 2003, p.271). 

 

 

O código Tributário Nacional define a base de cálculo e a alíquota dos tributos. A base 

de cálculo varia entre os tributos. Já a alíquota é o percentual definido em lei que, aplicado à 

base de calculo, determina o montante do tributo a ser pago. Além do imposto devido, às 

vezes a lei determina o pagamento de mais imposto que é o adicional fixado por ela. 

A hipótese central deste trabalho é que, apesar do aumento dos benefícios tributários, a 

carga tributária mantém uma tendência ascendente. Uma possível conclusão seria de que o 

aumento do benefício tributário diminuiria a arrecadação do governo, levando à redução da 

carga tributária, porém, isto ocorreu de forma oposta, principalmente no período estudado 

neste trabalho, que são os anos 2000, mas precisamente de 2000 a 2012. 

A principal conclusão deste trabalho é de que as desonerações tributárias, juntamente 

com a elevação do gasto com consumo e investimento do governo federal, tornaram-se 

poderosos instrumentos de dinamismo da atividade econômica, elevando o emprego formal e 

a lucratividade das empresas, resultando, assim, no aumento da arrecadação tributária, 

principalmente a do governo federal. A carga cresceu por consequência do crescimento da 

massa dos salários e dos lucros, estes em menor escala que os primeiros. Esse resultado 

parece confirmar os impactos favoráveis da política fiscal sobre o PIB e a renda, funcionando 

de acordo com os princípios e efeitos macroeconômicos da teoria Keynesiana, embora nos 

demais campos (como na área monetária e cambial) tenham sido adotadas medidas 

claramente de cunho ortodoxo. 

Como metodologia, este trabalho empregará uma análise bibliográfica sobre o tema, 

munida de uma literatura empírica recente, além de análises de dados de duas fontes: a 

Receita Federal e o IBGE – fontes oficiais de referência e muito utilizadas em trabalhos 

acadêmicos.  



12 
 

A carga tributária de 2000 em diante descreveu com uma trajetória ascendente com 

poucos anos de queda. Já os benefícios tributários tiveram uma trajetória crescente, sem 

nenhum ano de queda. O governo justifica o uso destes para incentivar a economia, 

principalmente em momentos de crise, como foi no ano de 2008, no qual um conjunto de 

benefícios foram implementados para que a economia do país superasse a crise internacional. 

Pode-se dizer que a medida ajudou, pois a economia do Brasil sofreu bem menos que a de 

outros países da Europa e alguns da América Latina. 

A seguir um quadro com os principais tributos arrecadados  por esfera de governo:  

Quadro 1: 

Tributos por esfera de Governo 

UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS 

- IMPOSTO DE RENDA - COFINS - ICMS - ISS 

- IMP. S. PRODUTOS INDUSTR. - CONTR.. PROV. MOV. FINANC. 

(CPMF) (Extinta em 2008) 

- IPVA - IPTU 

- IMP. S. OPERAÇÕES FINANC. - CONTR. S. LUCRO LÍQUIDO - ITCD - ITBI 

- IMP. S. COMÉRCIO 

EXTERIOR 

- PIS, PASEP - TAXAS - TAXAS 

- IMP. TERRITORIAL RURAL - CONTR. SEG. SERV. PÚBLICO - PREVID. 

ESTADUAL 

- PREVID. 

MUNICIPAL 

- IMP. PROV. MOV. FINANC. 

(IPMF) (Extinta) 

- CONTR. P/ PREVIDÊNCIA 

SOCIAL 

  

      

- TAXAS FEDERAIS - CONTRIBUIÇÕES 

ECONÔMICAS     

 - SALÁRIO EDUCAÇÃO E 

DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 

SOCIAIS     

 - FGTS   

Fonte: IBGE.  

No capítulo 1, o assunto será a trajetória da carga tributária dos anos 2000 (2000 a 

2011). Os principais autores usados foram Orair (2011) e Santos (2010). Conta com uma 

breve análise histórica e de conjuntura, assim como da política macroeconômica do período 

estudado. O capítulo se encerra com os dados do período combinados a uma análise 

descritivas dos dados e fatos mais importante que influenciaram os tributos. 

No capítulo 2, serão abordados os benefícios tributários federais concedidos no período 

de 2000 - 2012. Será elaborada uma análise resumida dos benefícios acompanhada de uma 

avaliação descritiva dos dados retirados da base da Receita Federal. 
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Capítulo I. CARGA TRIBUTÁRIA NO BRASIL 

I.1-  Introdução – Um panorama da carga tributária 

A carga tributária Bruta representa a relação entre a arrecadação de tributos do país e o 

produto interno bruto, ou seja, é o percentual da produção total que será destinado ao 

financiamento do governo. No Brasil, os impostos sobre a produção e a circulação de bens e 

serviços somados aos demais impostos indiretos representam a maior parcela da carga 

tributária (87% do total), ao contrário dos impostos sobre a renda e a propriedade, que têm 

uma importância menor na carga tributária brasileira (apenas 13% total). Além da elevada 

carga total, o sistema tributário nacional é um dos mais complexos, sendo composto de um 

grande número de impostos, taxas e contribuições, sem contar com a enorme quantidade de 

obrigações acessórias que os contribuintes têm que cumprir junto ao fisco.
2
 

Segundo Orair (2012), a carga tributária bruta (CTB) é um tema notoriamente 

controverso em função do seu movimento de ascensão progressiva e, justificadamente, tem 

adquirido crescente relevância no debate sobre a política fiscal brasileira. A carga tributária 

aumentou em mais de 12 pontos percentuais desde a Constituição Federal de 1988, quando 

saiu de aproximadamente 23% para o patamar de 35% em 2011, segundo cálculos de Orair 

(op.cit.). Um crescimento neste nível só ocorreu historicamente de 1963 – 1970 durante o 

regime militar, no qual a carga tributária bruta cresceu do patamar de quase 16% para pouco 

mais de 26% do PIB. 

Este fenômeno é bastante particular e foi abordado em diversos estudos como 

Afonso et alli. (2005), Giambiagi (2008), Rezende et alli. (2008) e Santos e Gentil 

(2009), entre vários outros. De maneira geral, tais análises parecem convergir ao 

enfatizarem o papel desempenhado pelas medidas de onerações tributárias, 

principalmente das contribuições sociais, no processo de evolução da carga tri-

butária bruta após a Constituição Federal de 1988. Contudo, pode-se identificar uma 

reorientação do móvel por trás destas medidas ao longo do tempo (ORAIR, 2012, 

p.28). 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Embora haja, de fato, um grande número de tributos, na realidade, apenas sete tributos (Imposto de Renda; 

ICMS; as contribuições da Seguridade Social – Contribuição Previdenciária, COFINS, CSLL, PIS/PASEP; e o 

FGTS) correspondem a 78% da carga tributária global, o que indica que o governo se financia com alguns 

poucos tributos de relevância. 
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Tabela 1: 

Carga Tributária por Tributos em %PIB 

Tributo/Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Orçamento 

Fiscal 
9,25 6,99 7,43 7,78 8,55 8,24 7,60 7,44 8,16 8,82 

IR 4,83 3,64 3,95 3,98 4,07 4,82 4,65 4,44 5,22 5,75 

Pessoas Físicas 0,36 0,15 0,15 0,21 0,27 0,32 0,30 0,30 0,31 0,32 

Pessoas 

Jurídicas 
1,65 0,86 1,39 1,03 1,23 1,40 1,60 1,40 1,32 1,34 

Retido na Fonte 2,82 2,63 2,42 2,74 2,56 3,10 2,75 2,73 3,59 4,09 

IPI 2,55 2,23 2,39 2,44 2,18 2,08 1,96 1,91 1,76 1,69 

IOF 1,41 0,62 0,64 0,81 0,69 0,50 0,36 0,43 0,39 0,50 

IE 0,42 0,44 0,41 0,45 0,52 0,76 0,54 0,59 0,71 0,82 

IPTR 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 

 TAXAS 

FEDERAIS 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 

Orçamento 

Seguridade 
9,17 7,88 8,19 8,94 9,76 9,45 9,51 10,00 9,78 11,12 

 CONTR. P/ 

PREV. 

SOCIAL 

5,36 4,71 4,78 5,42 4,96 4,98 5,18 5,07 5,10 4,94 

COFINS 1,61 1,35 1,01 1,34 2,47 2,27 2,20 2,10 1,93 3,21 

CLSS 0,57 0,29 0,73 0,77 0,93 0,87 0,80 0,83 0,72 0,70 

PIS, PASEP 1,20 1,07 1,09 1,14 1,08 0,91 0,92 0,83 0,78 0,99 

CONTR. SEG. 

SERV. PÚBL. 
0,11 0,12 0,07 0,08 0,22 0,33 0,33 0,30 0,27 0,33 

OUTRAS 

CONTR. 

SOCIAIS 

0,33 0,35 0,51 0,19 0,10 0,10 0,08 0,07 0,09 0,12 

Demais 2,11 1,84 1,88 1,75 2,15 2,32 2,24 2,21 2,48 2,53 

- FGTS 1,54 1,34 1,32 1,25 1,41 1,51 1,50 1,48 1,84 1,81 

CONTR. 

ECONÔMICAS 
0,10 0,13 0,16 0,11 0,11 0,13 0,11 0,11 0,10 0,13 

SALÁRIO 

EDUCAÇÃO 
0,22 0,16 0,17 0,13 0,35 0,37 0,35 0,32 0,27 0,24 

SISTEMA "S"  0,24 0,21 0,23 0,26 0,28 0,31 0,27 0,30 0,27 0,34 

UNIÃO 20,53 16,72 17,50 18,47 20,46 20,01 19,35 19,65 20,42 22,47 

ICMS 8,47 6,87 6,91 6,11 7,37 7,31 7,15 6,84 6,66 7,07 

IPVA 0,19 0,08 0,14 0,13 0,17 0,38 0,40 0,44 0,49 0,47 

ITCD 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Previdência 

Estadual 
0,14 0,15 0,09 0,11 0,28 0,42 0,43 0,41 0,41 0,42 

Outros Tributos 0,20 0,17 0,20 0,10 0,13 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 

ESTADUAL 9,02 7,29 7,35 6,47 7,98 8,32 8,20 7,92 7,79 8,17 

ISS 0,34 0,34 0,32 0,35 0,42 0,52 0,54 0,58 0,60 0,56 

IPTU 0,24 0,46 0,32 0,15 0,21 0,43 0,43 0,45 0,46 0,47 

ITBI 0,07 0,13 0,09 0,06 0,08 0,10 0,09 0,09 0,09 0,07 

Previdência 

Municipal 
0,02 0,03 0,02 0,02 0,05 0,07 0,06 0,04 0,08 0,11 

Outros Tributos 0,28 0,25 0,25 0,22 0,24 0,31 0,30 0,29 0,30 0,30 

MUNICIPAL 0,95 1,21 1,00 0,79 1,02 1,43 1,42 1,47 1,54 1,51 

Fonte: Receita Federal 
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Tabela 1: Continuação 

Tributo/Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Orçamento 

Fiscal 
8,32 8,56 9,13 8,53 8,34 9,01 7,85 8,16 9,07 8,05 8,15 8,83 8,66 

IR 5,49 5,81 6,7 6,42 6,21 6,83 5,74 5,99 6,36 5,88 5,64 6,16 6,03 

Pessoas Físicas 0,31 0,31 0,31 0,31 0,33 0,35 0,34 0,47 0,45 0,42 0,43 0,49 0,51 

Pessoas 

Jurídicas 
1,53 1,37 2,41 2,1 2,1 2,55 2,21 2,47 2,59 2,38 2,19 2,29 2,10 

Retido na Fonte 3,65 4,13 3,98 4,01 3,78 3,92 3,19 3,05 3,31 3,08 3,03 3,38 3,43 

IPI 1,72 1,36 1,48 1,26 1,28 1,35 1,14 1,17 1,21 0,85 0,99 0,99 0,97 

IOF 0,28 0,30 0,30 0,28 0,29 0,31 0,29 0,29 0,67 0,59 0,7 0,77 0,71 

IE 0,78 0,77 0,60 0,52 0,52 0,47 0,42 0,46 0,56 0,49 0,56 0,65 0,71 

IPTR 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 TAXAS 

FEDERAIS 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,25 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,12 

Orçamento 

Seguridade 
12,1 12,6 13,1 13 14 14,5 13,1 12 12,4 12,3 12,41 13,12 13,27 

 CONTR. P/ 

PREV. 

SOCIAL 

5,13 5,16 5,37 5,19 5,31 5,6 5,21 5,28 5,39 5,92 5,62 5,94 6,24 

COFINS 3,54 3,84 3,84 3,74 4,39 4,48 3,82 3,78 3,91 3,59 3,73 3,98 3,98 

CLSS 0,80 0,76 0,94 1,04 1,11 1,25 1,14 1,25 1,37 1,33 1,12 1,41 1,27 

PIS, PASEP 0,88 0,94 0,95 1,07 1,100 1,11 1,00 0,97 1,00 0,95 1,08 1,03 1,06 

CONTR. SEG. 

SERV. PÚBL. 
0,33 0,32 0,33 0,29 0,41 0,42 0,51 0,52 0,53 0,57 0,55 0,55 0,52 

OUTRAS 

CONTR. 

SOCIAIS 

0,12 0,17 0,15 0,15 0,15 0,14 0,03 0,19 0,2 0,2 0,2 0,21 0,22 

Demais 2,31 2,42 2,90 2,75 2,70 2,66 2,44 4,05 2,55 2,62 2,59 2,78 2,82 

- FGTS 1,72 1,78 1,70 1,6 1,6 1,66 1,54 1,64 1,67 1,77 1,7 1,81 1,95 

CONTR. 

ECONÔMICAS 
0,09 0,10 0,68 0,63 0,55 0,47 0,37 1,91 0,34 0,3 0,32 0,37 0,21 

SALÁRIO 

EDUCAÇÃO 
0,26 0,26 0,28 0,26 0,27 0,3 0,29 0,27 0,29 0,3 0,29 0,32 0,34 

SISTEMA "S"  0,24 0,27 0,25 0,25 0,28 0,23 0,24 0,25 0,26 0,26 0,26 0,28 0,31 

UNIÃO 22,8 23,6 25,2 24,2 25 26,2 23,3 24,2 24 23 23,15 24,73 24,75 

ICMS 7,55 7,86 7,89 7,73 7,83 7,99 7,05 7,01 7,30 7,02 7,11 7,18 7,46 

IPVA 0,49 0,52 0,53 0,50 0,50 0,54 0,51 0,55 0,56 0,62 0,57 0,58 0,62 

ITCD 0,03 0,03 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,08 

Previdência 

Estadual 
0,45 0,43 0,47 0,64 0,66 0,69 0,66 0,51 0,42 0,37 0,35 0,35 0,37 

Outros Tributos 0,17 0,17 0,21 0,22 0,32 0,36 0,32 0,43 0,43 0,46 0,44 0,46 0,51 

ESTADUAL 8,69 9,01 9,14 9,14 9,36 9,62 8,59 8,55 8,76 8,53 8,53 8,63 9,02 

ISS 0,58 0,55 0,55 0,59 0,61 0,66 0,61 0,78 0,83 0,85 0,87 0,93 1,01 

IPTU 0,47 0,42 0,43 0,50 0,49 0,49 0,40 0,47 0,45 0,46 0,46 0,47 0,48 

ITBI 0,08 0,09 0,12 0,1 0,09 0,09 0,09 0,13 0,14 0,14 0,16 0,18 0,19 

Previdência 

Municipal 
0,10 0,09 0,10 0,17 0,18 0,18 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 

Outros Tributos 0,29 0,33 0,35 0,18 0,16 0,14 0,19 0,25 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 

MUNICIPAL 1,52 1,49 1,56 1,53 1,52 1,57 1,43 1,77 1,77 1,81 1,85 1,95 2,07 

Fonte: Receita Federal 

Na tabela 1, observa-se que o orçamento de seguridade cresceu significativamente, 

principalmente, em relação ao orçamento fiscal. Nos três governos tiveram sua carga 

tributária crescente. Destaque-se o ICMS como o tributo com maior carga tributária durante 

todo o período e a COFINS com a trajetória de maior ascendência. 
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Fazendo-se um breve histórico da carga tributária, verifica-se que a década de oitenta 

foi marcada por uma grande recessão. Carga tributária teve apenas um leve crescimento em 

1983. A partir deste ano houve uma fase de declínio até o final da década. Já nos anos 1990 

houve uma estabilização da carga no patamar 29%, o mesmo do início da década de 80. O 

Plano Real iniciado em 1994, levou a economia a uma estabilidade no nível de preços e ao 

aumento da carga tributária, alcançando o ponto máximo de 27% em 1995 segundo dados do 

IBGE (Tabela 1). Após este período se manteve estável em torno 29% do PIB. A partir de 

1998 a tendência foi de crescimento, tendo alcançado 36,74% em 2004. 

 

Tabela 2: 

Carga Tributária 1988 a 1999 

Ano 
Carga Tributária 

(% do PIB) 

Variação da carga 

tributária (%) 

1988 23,4 _ 

1989 23,7 1,3 

1990 27,9 17,7 

1991 24,4 -12,5 

1992 25,1 2,9 

1993 25,9 3,2 

1994 28,9 11,6 

1995 27,0 -6,6 

1996 26,7 -1,1 

1997 27,0 1,1 

1998 27,7 2,6 

1999 28,8 4,0 

Média 26,4 2,2 

Fonte: IBGE. 
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Tabela 3: 

Carga Tributária de 2000 a 2012 

Ano 
Carga tributária 

(% do PIB) 

Variação da carga 

tributária (%) 

2000 30,0 4,2 

2001 31,2 4,0 

2002 32,3 3,5 

2003 31,7 -1,9 

2004 32,7 3,2 

2005 33,9 3,7 

2006 33,9 0,0 

2007 34,4 1,5 

2008 34,5 0,3 

2009 33,2 -3,8 

2010 33,5 0,9 

2011 35,3 5,4 

2012 35,5 0,6 

Média 33,24 1,66 

Fonte: IBGE.  

A elevação da CTB se processou inicialmente (isto é, nos anos 1990) por sucessivas 

regulamentações nas contribuições sociais, receitas cuja vinculação destina-as a custear as 

despesas com a Seguridade Social estabelecidas, no âmbito da Constituição Federal, como 

despesas públicas com saúde, previdência e assistência social, conforme artigo 194 da 

CF/1988. Porém, existe uma mudança na trajetória da carga tributária na medida em que o 

ajuste das contas públicas se tornou imperativo e mais significativo ainda, após o programa de 

ajuste fiscal negociado em 1999 entre governo e o FMI, coma adoção do regime de metas 

fiscais de superávit primário, que vigora até hoje. Com isso, a política fiscal passa por uma 

profunda modificação, quando o superávit primário das administrações públicas sai de 

próximo de zero ponto percentual do PIB entre 1995 e 1998, para exceder 3% do PIB a partir 

de 1999. 

 As análises destacam o padrão de ajuste fiscal desse período, que acontece 

principalmente pela expansão das receitas e não via contenção de despesa, uma vez que 

houve o recurso aos aumentos legislados da carga tributária para tal finalidade (REZENDE 

et al., 2008; SANTOS; GENTIL, 2009). Neste contexto, a evolução da CTB é esclarecida 

primordialmente pelas onerações das contribuições sociais, como já mencionado 

anteriormente – em razão de suas características excepcionais e do instrumento de 

desvinculação das receitas da União (DRU), foram o alvo preferencial dos administradores 
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tributários para atender ao duplo objetivo de financiar as despesas da seguridade social e 

propiciar receitas adicionais para sustentar o ajuste fiscal (REZENDE et alli., 2008). 

 
Santos e Gentil (2009) observam ainda que os aumentos legislados na carga 

tributária não ocorreram de maneira progressiva, mas principalmente em 

meio às crises cambiais de 1999 e 2002-2003. Os autores identificam um 

caráter pró-cíclico do padrão de ajuste fiscal, segundo o qual as onerações 

tributárias são propostas mais frequentemente em situações emergenciais, 

quando se deseja ampliar o resultado primário em resposta aos desequilíbrios 

patrimoniais na dívida pública e com repercussões negativas no nível de 

atividade econômica. (ORAIR, 2012, p.30) 

 

Uma mudança na estratégia fiscal ocorre a partir dos anos 2000, particularmente após o 

governo Lula. Os dados da Tabela 2 demonstram que a carga tributária mostrou uma elevação 

significativa entre 2004 e 2008, quando cresceu de 32,7% para 34,5% do PIB. Este 

crescimento foi suspenso, temporariamente, pelos impactos da desaceleração econômica 

provocada pela contaminação da crise internacional iniciada em 2007 e do pacote de 

desonerações tributárias adotado pelo governo a partir de então. Depois de superadas as 

consequências mais severas da crise e começado o desmonte do pacote de desonerações 

tributárias anticíclicas, CTB respondeu rapidamente desde o final de 2010, crescendo até 

atingir o novo recorde histórico de 35,5% do PIB em meados de 2012, segundo o indicador 

conjuntural estimado no trabalho de Orair (2012), ou de 33,5% segundo os dados do IBGE 

(ver na Tabela 2).  

Para o referido autor, os motivos por trás da elevação da CTB desde 2004 parecem ter 

um caráter distinto daqueles que prevaleceram no período anterior, principalmente porque a 

solução dada à crise cambial de 2008 implicou na adoção de pacotes de desoneração 

tributária. 

Assim, não parece certo acordar que a política tributária desde 2004 tenha como 

característica o predomínio das onerações tributária ou que estas tenham sido os fatores 

predominantes para a elevação da CTB. A análise demonstra que as medidas pontuais de 

onerações tributárias foram pelo menos neutralizadas ou até mesmo superadas mais 

recentemente pelas ações adotadas no sentido oposto e, que o período no qual predominavam 

aumentos legislados da CTB se encerrou em 2004. 

A política tributária desde 2004 sugere uma mudança em relação aos fatores 

fundamentais da elevação da carga tributária e que torna insuficiente o argumento básico de 

que o aumento CTB teria se processado, principalmente, por aumentos legislados dos tributos, 
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com o duplo objetivo de financiar a seguridade social e fazer o ajuste fiscal de caráter pró-

cíclico em momentos de crise. A possível mudança tem sido pouco discutida na literatura 

sobre o tema, tendo como fundamental exceção Santos et alli (2008), que apontou uma 

alteração do regime no período de 2004 – 2007, para o qual sugerem que o crescimento da 

carga tributária bruta possa estar mais relacionado com o aumento da lucratividade das 

empresas e com a formalização da economia. 

Conforme destacado por Orair (2012), pode-se, assim, concluir que a principal causa da 

elevação da CTB no período considerado está ligada aos impostos (e contribuições sociais) 

que incidem, principalmente, sobre a renda do trabalho. Em caráter secundário, os impostos 

sobre o lucro das empresas explicam uma parcela importante da elevação da CTB no período 

2005-2008, mas se tornaram menos importantes no período mais recente. Segundo as 

estimativas do citado autor, a CTB aumentou 3,5 p.p. do PIB no período 2002-2012, e 2,6 p.p. 

ocorreram entre os tributos que incidem principalmente sobre a renda do trabalho e 0,9 p.p. 

nos impostos sobre o lucro. 

I.2- Política fiscal, conjuntura econômica e política macroeconômica nos anos 2000  

Há certo consenso entre os autores adeptos do enfoque keynesiano da política fiscal de que 

gastos e tributos têm grande influência sobre o nível e a dinâmica das principais variáveis 

macroeconômicas e que os últimos dez anos de política macroeconômica no Brasil podem ser 

interpretados como uma comprovação empírica razoável dessa ideia. 

A gestão fiscal é um elemento fundamental na determinação da dinâmica das 

economias monetárias de produção. A política fiscal exerce influência sobre a 

demanda agregada por diversos canais: de forma direta, por meio dos impostos e 

gastos e transferências correntes e investimentos públicos; de forma indireta, através 

do efeito multiplicador sobre o consumo e o investimento privados. Portanto, a 

política fiscal é capaz de influenciar o crescimento econômico, tanto a curto como a 

longo prazo, também induzindo mudanças estruturais através de seus efeitos sobre 

os investimentos. (JORGE; MARTINS, 2013, p.133) 

 

Na década de 1990, entretanto, com a ascensão das teorias e políticas macroeconômicas 

de cunho neoliberal, a capacidade de determinação da taxa de crescimento econômico pela 

política fiscal foi deixada de lado e ganhou relevância o suposto efeito crowding out sobre o 

investimento privado (influência negativa) que o gasto do governo poderia engendrar. A 

política fiscal passou a assumir um papel passivo em meio à gestão macroeconômica do 

cotidiano, tendo apenas como função a austeridade e busca do equilíbrio fiscal. 

Segundo a visão prevalecente nos anos 1990, caberia à política monetária conter a 

demanda agregada e manter a estabilidade de preços por meio da taxa de juros e câmbio – 
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afetando a trajetória da relação dívida/PIB. Quanto à política fiscal caberia compensar os 

efeitos da política monetária sobre a dívida e aumentar o esforço fiscal sempre que a 

estabilidade da trajetória desta variável fosse ameaçada, adquirindo um papel subordinado, 

atuando como uma mera âncora do regime macroeconômico, tendo como compromisso a 

estabilidade e solvência da dívida. 

Como pano de fundo destas mudanças, havia a grande mobilidade dos capitais 

internacionais em busca de maiores rendimentos, proporcionada pela agressiva liberalização 

financeira iniciada em fins dos anos 1980. As finanças públicas passaram a ser um importante 

instrumento de avaliação para os mercados financeiros e de capitais.  O superávit primário e a 

dívida liquida do setor público começaram a fazer parte dos indicadores de risco-país. Além 

de garantir a sustentabilidade da dívida, a política fiscal deveria contribuir para transmitir 

confiança e atrair investidores, colaborar para conter o vazamento da demanda, reduzir a 

necessidade de financiamento do balanço de pagamentos e, por consequência, estabilizar a 

taxa de câmbio.  

Com isto, a política fiscal de cunho keynesiano passou a ser identificada como 

promotora de excesso de gasto e de déficit público, classificada como política fiscal “frouxa” 

de efeitos deletérios sobre a confiança dos investidores, ao resultar em crescimento da dívida 

publica e da inflação. Portanto, ao “prejudicar” a estabilidade econômica, a política fiscal 

keynesiana suspostamente influenciaria negativamente o crescimento econômico, invertendo, 

desta forma, a lógica heterodoxa de funcionamento dos instrumentos fiscais e sua relação com 

a dinâmica da demanda agregada. 

Com este contexto, diversos países, especialmente aqueles em desenvolvimento, 

passaram a adotar política fiscal de orientação austera, subordinando a gestão fiscal em favor 

da política monetária e ajustando-a as necessidades de estabilização de suas economias. O 

crescimento econômico ficou em segundo plano (JORGE; MARTINS, 2013). 

O regime macroeconômico do Brasil passaria por nova fase no ano de 1999, quando 

surgiu o arcabouço de política macroeconômica usado até os dias de hoje. Esse arcabouço, 

chamado de tripé de política econômica, consiste de uma política de metas explícitas de 

inflação, um regime de câmbio flutuante (flutuação suja), e metas específicas (e 

razoavelmente altas) para a relação superávit primário/PIB.   

A consagração do Regime de Metas de Inflação e a introdução do regime de metas de 

superávit primário naquele ano amarraram a política fiscal e restringiram o poder 
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discricionário dos gestores. A proposta brasileira também priorizou a redução dos espaços de 

atuação do setor público e das políticas de defesa do crescimento econômico. 

Nos primeiros anos de introdução do novo regime macroeconômico, de 1999 até 2002, 

o grande problema da gestão da política fiscal seria conciliar os altos gastos com pagamento 

de juros aos rentistas com a rigidez no tratamento das despesas de custeio e com o aumento 

dos investimentos – o que, de fato, não se tornou possível realizar. A taxa de investimento do 

governo manteve-se em patamares extremamente baixos e, mesmo com o sucesso inegável do 

controle inflacionário do governo FHC, as taxas de crescimento não foram promissoras. A 

taxa média de crescimento do período foi de 2,1 % a.a. (JORGE; MARTINS, 2013). 

Segundo Serrano e Summa, “analisando o crescimento do Brasil nos anos 2000, 

observamos que até o ano de 2003 as taxas de crescimento eram muito baixas, e logo depois 

elas começaram a crescer. No inicio foi por causa da expansão liderada pelo boom de 

exportações e as taxas de crescimento do PIB não aumentaram tanto, mas a partir de 2006 o 

crescimento das exportações perde influência e o mercado interno começa a crescer mais 

rápido, devido a uma política macroeconômica mais expansionista. A economia é atingida 

pela crise mundial de 2008 e passa três trimestres com crescimento negativo, mas se recupera 

rapidamente no fim de 2009, o que leva a uma queda de apenas 0.65 por cento do PIB nesse 

ano
3
. O rápido crescimento do PIB em 2010 deve ficar em torno de 7.6%

4
. Isso resulta em 

uma média de crescimento do PIB de 4,4% no período 2004-2010, mais que o dobro dos 

meros 1,9% em média para o período 1999-2003. Logo, percebe-se que não apenas as metas 

de inflação foram atingidas em todos os anos a partir de 2004 como também, e apesar da forte 

contração devido a crise mundial de 2008, o PIB cresceu muito mais rápido no segundo 

período” (SERRANO e SUMMA, 2011, p.10). 

Em 2003, o governo Lula escolheu dar continuidade à lógica do regime de superávit 

primário e confirmou o compromisso do governo com a política anterior, de controle da 

trajetória da dívida pública, o que exigia uma política fiscal de austeridade significativa, 

mantendo elevada carga de juros em função da política conservadora de controle inflacionário 

implementada pelo Banco Central. 

Segundo Hermann e Gentil (2013), a gestão macroeconômica de curto prazo do 1º 

Governo Lula seguiu uma orientação claramente conservadora, caracterizada por elevados 

níveis de juros e de superávit fiscal primário, visando, prioritariamente, o retorno da economia 

                                                           
3
 O PIB efetivo de 2009 acabou sendo de – 0,3% 

4
 O PIB efetivo 2010 foi de 7,5%. 
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aos trilhos da estabilidade de preços. Os efeitos restritivos esperados dessa política contrastam 

com os indicadores do PIB no período: estes mostram uma tendência consistente de retomada 

do crescimento a partir de 2004, só interrompida em 2009, pelos efeitos da crise internacional 

iniciada na economia americana no ano anterior. 

O crescimento dos anos 2004-08 no Brasil se explica, essencialmente, pela 

influência positiva do cenário internacional, que gerou uma sequência de efeitos 

benéficos para a economia brasileira. A partir de 2003, a retomada do crescimento 

econômico mundial e dos fluxos de capital no mercado internacional elevou a 

demanda externa e os preços de commodities exportadas pelo Brasil. Isso favoreceu 

a recuperação das contas externas do país e, combinado à política de juros altos 

(embora inferiores aos vigentes no 2º Governo FHC), também da estabilidade das 

taxas de câmbio e de inflação. Nesse cenário, a retomada do crescimento no Brasil 

foi liderada pelas exportações e pelo investimento. Contribuiu também para o 

crescimento do período 2004-08 o fato de que, a partir do 2º Governo Lula, a 

política macroeconômica passar a ser gerida de forma menos conservadora (ou 

“mais keynesiana”). Finalmente, a combinação de maior crescimento econômico 

com maior estabilidade monetária (considerando preços, juros e câmbio) contribuiu 

para a melhora das contas públicas, reduzindo a parcela e o custo financeiro da 

dívida indexada, o déficit nominal e a relação Dívida Pública/PIB. (HERMANN; 

GENTIL, 2013, p. 7) 

 

Entre os anos de 2003 e 2006, a dívida pública caiu de 54,8% para 47,3% do PIB, ou 

seja, 7,6 p.p. O superávit primário médio mensal foi de 3,6% do PIB, já o investimento 

público incluindo estatais ficou praticamente estável – em torno de 1,3% PIB no período, 

assim como os gastos com funcionalismo público e com as despesas das administrações 

públicas com serviços e bens permaneceu estável. Porém, neste período, a média da taxa de 

crescimento trimestral do PIB, em termos anualizados, foi um pouco superior à taxa do 

período de 2000 - 2002, de 3,6%, mas com uma trajetória de irregularidade significativa. 

A partir de 2006, a política fiscal tornou-se um pouco mais flexível, gerando impactos 

sobre o consumo privado que induziram o investimento privado de forma mais relevante 

(efeito crowding in). Agregando-se a isso, o cenário externo favorável e a maior 

disponibilidade de crédito fizeram o crescimento real do PIB alcançar 6,1% em 2007 e 5,2% 

em 2008. Para Hermann e Gentil, entretanto, essa fase expansiva foi interrompida em 2008 

com os impactos da crise mundial. 

Em fins de 2008, a crise financeira americana e seu contágio, especialmente sobre os 

países europeus, interrompeu o clima de “bonança” do cenário externo dos anos 

2004-08. O ano de 2009 foi marcado por forte retração da liquidez, do comércio e 

do crescimento econômico internacional. No Brasil, ao contrário de todos os 

episódios de turbulência externa desde os anos 1980, o contágio, desta vez, foi 

modesto: em meio à forte recessão mundial instaurada pela crise, a desaceleração do 

crescimento econômico no Brasil a partir de 2009 pode ser considerado um 

desempenho satisfatório. (HERMANN; GENTIL, 2013, p. 8 e 9) 
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A maior resistência da economia brasileira à crise de 2008 refletiu uma combinação de 

vários fatores (Carvalho e Souza, 2009; Gentil e Maringoni, 2009): a) o baixo 

comprometimento da dívida pública e do sistema financeiro brasileiro com passivos externos; 

b) o fato de que, nesse período, o crescimento no Brasil já era mais dependente da demanda 

doméstica que do mercado externo; c) a ampla atuação anticíclica do governo, através de 

instrumentos convencionais de política fiscal e monetária e também da expansão do crédito 

público, apoiada em grandes aportes de capital do Tesouro Nacional nos três maiores bancos 

federais do país – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco 

do Brasil (BB) e Caixa Econômica Federal (CEF); e, d) o acúmulo de reservas internacionais, 

em patamar elevado. Para Serrano e Summa, 

Em termos de política fiscal, o governo perseguiu altos superávits primários para a 

maior parte do período. Após 2007 houve uma redução das metas com o objetivo de 

permitir uma recuperação do investimento do governo federal e das empresas 

estatais, porém o rápido crescimento da economia e das receitas de impostos nos três 

primeiros trimestres de 2008 fez com que o superávit primário voltasse a crescer 

novamente. Os efeitos da crise internacional finalmente fez com que o governo 

mudasse para uma política fortemente anti-cíclica e permitisse com que o superávit 

primário caísse drasticamente nos trimestres subseqüentes até que se recuperasse 

parcialmente no final de 2009 (SERRANO;SUMMA, 2011, p. 12). 

Verificou-se que houve leve aumento dos gastos com consumo do governo tendo 

passado de 19,2% para 21,5% do PIB entre 2004-2012. O descontrole fiscal citado por alguns 

não existiu. Os gastos com a renumeração de funcionários públicos e com a depreciação do 

capital da administração pública, como proporção do PIB, ficou em torno de 13% de 1995 a 

2008 e dos gastos com a compra de bens e serviços, necessários a uma sociedade em 

desenvolvimento como saúde, educação, ficou em torno de 7% do PIB neste período. 

O aumento mais significativo dos gastos públicos concentrou-se nas transferências de 

assistência e previdência (de 12% para 15% do PIB entre 1995 e 2006), que incluem os gastos 

com o Regime Geral de Previdência Privada, os benefícios pagos aos idosos amparados pela 

Lei Orgânica de Assistência Social, o seguro-desemprego, os programas assistenciais e as 

transferências a organizações sem fins lucrativos. O gasto com transferências foi fortemente 

impulsionado pela política de valorização do salário mínimo e pelo aumento do número de 

benefícios emitidos. Além do crescimento dos gastos com transferências houve expansão 

modesta dos investimentos públicos tanto do governo federal como das empresas estatais. 

Depois da estagnação em torno de 1,3% entre 2003 e 2006, o investimento público federal 

atingiu 2,3% do PIB em 2008. Contribuíram para este processo o Programa de Aceleração do 

crescimento (PAC), criado em 2007, em especial os investimentos em energia, infra- estrutura 

rodoviária e aqueles realizados pela Petrobrás.  
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Assim, de um modo geral, a política fiscal no período foi capaz de assumir posição 

mais ativa na gestão macroeconômica, sem, no entanto, abandonar as metas de 

superávit primário. Foi possível compatibilizar certa elevação do gasto com a 

perseguição das metas justamente em função dos efeitos positivos do gasto sobre o 

produto e a arrecadação, o que contrasta com o previsto pela lógica neoclássica. 

Entretanto, a supremacia dessa estratégia de geração do superávit criou amarras para 

uma expansão mais arrojada do investimento público, o que teria de fato assegurado 

um crescimento mais sustentado da economia brasileira e com mais espaço para a 

ocorrência de mudanças estruturais. (JORGE; MARTINS, 2013, p.136) 

O Brasil e o mundo tiveram sua economia afetada significativamente com a crise 

financeira de 2008. A crise começou a partir da quebra do banco Lehmam Brothers em 

setembro de 2008, que gerou uma reversão da trajetória do crescimento econômico 

anteriormente vigente e, por conseqüência, uma significativa perda de empregos e renda da 

população.  

Com este contexto mundial pós-2008, criou-se um espaço para adoção de políticas não 

convencionais em diversas áreas. No Brasil, a política fiscal foi acionada de forma mais 

flexível. 

Iniciou-se um período de desoneração de impostos e contribuições, como do IPI, 

PIS/COFINS e se acelerou o processo de devolução de créditos tributários para as empresas. 

Os gastos com os programas sociais e com o PAC foram mantidos e reforçados. Ampliaram-

se os empréstimos do Tesouro para capitalizar os bancos públicos (Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal e, em especial, o BNDES). 

 A reversão da gestão fiscal teve um impacto direto na recuperação da economia 

brasileira no segundo trimestre após o impacto da crise e se pode de dizer que esta ocorreu de 

forma relativamente rápida e mais alinhada com prescrições keynesianas. Em 2009, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias passou a permitir o abatimento dos investimentos realizados pela 

Petrobrás e Eletrobrás dos indicadores fiscais (superávit primário e DLSP), abrindo espaço 

para os investimentos públicos no âmbito do PAC. 

A relação fundamental positiva entre a política fiscal e a dinâmica das economias 

monetárias, negligenciada pela teoria e prescrição de política neoclássicas, parece 

encontrar no caso da economia brasileira uma importante ilustração. Por um lado, a 

política austera, de perseguição de superávits primários elevados, parece ter um 

papel relevante no comprometimento da capacidade de crescimento da economia 

brasileira, como ilustrado por boa parte dos anos 2000 e, especialmente, pelo 

período mais recente. Por outro lado, no período imediato após a crise, quando 

houve um relaxamento do esforço fiscal, a economia reagiu rapidamente aos 

estímulos originados, o que também demonstra a ligação sugerida pela teoria 

keynesiana sem aspas.  (JORGE; MARTINS, 2013, p. 139) 

Em conclusão, pode-se dizer que esse movimento de sustentação do gasto público em 

patamar elevado, particularmente do gasto com políticas sociais e com investimentos 
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públicos, juntamente com a política de desonerações que atingiu vários impostos e 

contribuições, associados à política de crescimento real do salário mínimo e à expansão do 

crédito público via capitalização de bancos federais com recursos do Tesouro Nacional são 

alguns exemplos dos vários estímulos na área fiscal, para a dinâmica da economia doméstica. 

O resultado foi uma forte redução da taxa de desemprego e elevação da taxa de empregos 

formais, geradores de redução da pobreza e da desigualdade social. O crescimento da massa 

salarial e do consumo das famílias permitiu a formação de uma larga base de incidência de 

tributos capaz de elevar de forma significativa a receita do governo. É o que se busca 

demonstrar, no item I.3 a seguir, com a exposição da evolução carga tributária.   

I.3- Análise da Arrecadação por Unidade de Federação 

Esta seção irá tratar da receita tributária pertencente às três esferas de governo, 

demostrada pela tabela 3, que descreve o movimento da receita nominal e real, com taxas de 

crescimento real da receita, deflacionadas pelo IPCA.  

Tabela 4:  

Arrecadação Tributária por esfera de poder no Brasil 2000 – 2012 
RECEITA TRIBUTÁRIA FEDERAL 

ANO 

Receita 

tributária 

Federal    

(R$ mil)                      

Receita 

deflacionada a 

preços de 2012 

(R$ mil)* 

Taxa de 

crescimento 

real % 

2000 240.405.661 514.263.728 _ 

2001 277.277.752 550.885.721 7,1 

2002 322.701.036 569.742.388 3,4 

2003 360.586.010 582.461.042 2,2 

2004 425.481.322 638.743.125 9,7 

2005 489.259.095 694.945.502 8,8 

2006 541.648.270 745.936.871 7,3 

2007 624.788.203 823.775.915 10,4 

2008 705.009.370 877.758.812 6,6 

2009 719.949.085 859.322.431 -2,1 

2010 862.275.640 971.861.820 13,1 

2011 1.024.783.640 1.084.528.526 11,6 

2012 1.087.226.330 1.087.226.330 0,2 
Fonte: IBGE 

*Deflator: IPCA 
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Tabela 4 (continuação) 

RECEITA TRIBUTÁRIA ESTADUAL 

ANO 

Receita 

tributária 

Federal    

(R$ mil)                      

Receita 

deflacionada a 

preços de 2012 

(R$ mil)* 

Taxa de 

crescimento 

real % 

2000 99.168.405 212.136.076 _ 

2001 115.359.197 229.191.610 8,0 

2002 129.710.604 229.009.582 -0,1 

2003 149.646.927 241.727.362 5,6 

2004 174.138.265 261.420.687 8,1 

2005 195.107.534 277.131.493 6,0 

2006 219.113.595 301.754.697 8,9 

2007 241.440.811 318.336.876 5,5 

2008 286.122.475 356.231.469 11,9 

2009 302.019.032 360.486.226 1,2 

2010 311.197.300 350.747.209 -2,7 

2011 357.506.710 378.349.351 7,9 

2012 396.236.290 396.236.290 4,7 
Fonte: IBGE 

*Deflator: IPCA 

 

Tabela 4 (continuação) 

RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL 

ANO 

Receita 

tributária 

Federal    

(R$ mil)                      

Receita 

deflacionada a 

preços de 2012 

(R$ mil)* 

Taxa de 

crescimento 

real % 

2000 18.556.867 39.695.919 _ 

2001 22.312.349 44.329.393 11,7 

2002 25.672.958 45.326.698 2,2 

2003 32.017.298 51.718.115 14,1 

2004 37.632.479 56.494.812 9,2 

2005 41.981.784 59.631.087 5,6 

2006 47.846.904 65.892.890 10,5 

2007 57.426.436 75.716.082 14,9 

2008 65.902.929 82.051.217 8,4 

2009 69.843.853 83.364.769 1,6 

2010 60.018.380 67.646.086 -18,9 

2011 80.734.570 85.441.395 26,3 

2012 91.130.300 91.130.300 6,7 
Fonte: IBGE 

*Deflator: IPCA 
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Na tabela 4, nota–se que, em termos reais, a receita tributária federal tem uma trajetória 

com taxas de crescimento positiva, com dois anos de queda 2009 e 2012, sendo o primeiro com 

maior relevância. A receita Estadual também tem uma trajetória instável e com dois anos de taxa 

negativa, 2001 e 2012. Já a receita municipal teve somente um ano de redução. Estes anos de 

maior instabilidade serão melhor discutidos abaixo. 

Verifica-se no gráfico abaixo que o governo federal recebe a maior parte dos tributos, 

com 67%, em média, da arrecadação total durante os anos 2000; o Estadual com 27%; e, o 

municipal com cerca de 6% da arrecadação total do país.  

 

Gráfico 1:  

Média Anual de 2000 a 2012 da arrecadação de impostos por unidade de 

federação 

 

 

Fonte: IBGE 

De acordo com o artigo 153 da Constituição Federal de 1988, a União tem direito aos 

seguintes impostos: sobre importação (II), sobre exportação (IE), sobre produtos industrializados 

(IPI), sobre operação de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários 

(IOF), sobre a renda e proventos de qualquer natureza (IR), sobre a propriedade territorial rural 

(ITR) e sobre grandes fortunas (IGF). Segundo o artigo 154 da Constituição de 1988, a União 

pode instituir outros tributos por lei complementar (desde que não sejam cumulativos e não 

tenham fato gerador ou base de cálculo já discriminados na Constituição) e na iminência ou no 

caso de guerra externa. 

Segundo o artigo 155 da Constituição Federal os impostos de arrecadação estadual são: 

imposto sobre a transmissão causa mortis e doações (ITCD), imposto sobre a circulação de 

67%

27%
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Federal         
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mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação (ICMS) e imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA).   

No artigo 156 da Constituição fica estabelecido que os tributos de arrecadação 

municipal são: imposto sobre a propriedade predial e territorial (IPTU), imposto sobre a 

transmissão (onerosa) intervivos de bens imóveis (ITBI) e imposto sobre serviços de qualquer 

natureza (ISS).  

 

1.4. Evolução histórica da carga tributária de 1986 a 1999 

A tabela 2 traz a carga tributária de um período anterior ao analisado por este trabalho, 

isto é, os anos imediatamente após a Constituição Federal de 1988. Existem, além disso, dois 

marcos com relação à variação deste indicador: o primeiro é positivo, no ano de 1990 com 

uma variação de 17,75% de crescimento da carga tributária com relação ao ano anterior; e, 

outro é negativo no ano subseqüente, com queda de 12,5% em relação a 1990. Abaixo, 

apresenta-se o gráfico para exemplificar esta trajetória.  

 

Gráfico 2:  

Carga Tributária 1988 a 1999 

 

 

Fonte: IBGE 

Como destaque tem-se os anos de 1990 e 1994 com abruptas subidas, e os anos de 

1991, 1995 e 1996 com quedas. O ano de 1990 foi marcado por medidas do Plano Collor, 

uma queda de 4% do PIB, além da taxa inflacionária de, aproximadamente 1.500%. O ano de 
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1994 foi marcado pelo Plano Real, que conseguiu estabilizar os preços da economia. No 

início de 1995, a economia se ajustava aos efeitos da implementação do Plano Real, 

aumentando o poder de compra, pois a queda da inflação elevou o nível de consumo, 

estimulando as vendas do comércio e induzindo ao aumento da produção industrial. Os preços 

eram mantidos estáveis com a abertura ao mercado externo, reforçado pela valorização do real 

frente ao dólar. O ano de 1996 continuou a recuperação da atividade econômica do início de 

1995. O PIB cresceu 2,91%. A expansão foi possível pela política monetária que determinou 

uma redução lenta e continua das taxas de juros, com melhorias substanciais nas condições de 

créditos e ampliação dos prazos de pagamentos, estimulando as vendas internas, 

principalmente de semiduráveis. Por causa dos déficits recorrentes na balança comercial o 

governo adotou políticas de incentivo ao setor externo. 

O gráfico número 2 comprova, em síntese, a trajetória crescente da carga tributária nos 

anos 1990. O ano de maior queda relativa foi o de 1991, após o Plano Collor que no início 

funcionou para a estabilização da economia, porém este patamar não foi sustentando por 

muito tempo.  Existem quatro marcos importantes dentro desse período, que são 1988, o ano 

de promulgação da Constituição Federal, 1990, o ano do Plano Collor, 1994, o ano de 

lançamento do Plano Real, depois de diversos planos para conter a inflação e o ano de 1999 

quando ocorreu a fuga de capitais e a crise externa da economia brasileira. 

A carga sobe ao longo desse período (1998/99) em resposta ao problema de restrição 

externa que a economia brasileira atravessava. A maior parte da dívida pública brasileira era 

externa e a economia passou por fortes desvalorizações cambiais. A cada desvalorização 

cambial a dívida pública externa subia, medida em reais. O governo reagia aos ataques à 

moeda nacional elevando a taxa de juros para evitar a especulação com o dólar e para reprimir 

a demanda interna e, assim, comprimir as importações. Como os custos financeiros da dívida 

subiam, elevava-se a carga tributária para procurar conter o crescimento da dívida pública. A 

carga tributária subiu com o uso das contribuições sociais pertencentes ao orçamento da 

Seguridade Social, como forma de controlar o desequilíbrio fiscal e gerar credibilidade no 

mercado financeiro, que exigia taxas de retorno elevadas para os títulos das dívidas públicas 

brasileira. 

1.5. Evolução da carga tributária nos anos de 2000 a 2012: 

De acordo com a tabela acima, a carga tributária teve uma trajetória crescente. A 

variação anual tem como marco negativo o ano de 2009, já estudado acima. Abaixo, 

apresenta-se um gráfico demonstrando a trajetória da carga tributária. 
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Gráfico 3:  

Carga tributária 2000 a 2012 

 

 

Fonte: IBGE 

 

Entre os anos de 2000 e 2004 houve uma trajetória crescente com uma queda somente 

no ano de 2003 – período no qual a dinâmica da CTB foi fortemente condicionada pela 

resposta contracionista da política econômica à crise cambial de 2002-2003. Com efeito, os 

determinantes da dinâmica da CTB no período 2002-2004 guardam bastante semelhança com 

os verificados nos anos 1999-2002: as onerações tributárias constituíram o alvo preferencial 

das autoridades fiscais para atender o duplo objetivo de financiar as despesas da seguridade 

social e ampliar o superávit primário da administração pública. (DOS SANTOS, 2010). 

Nos anos 2002-2004 pode-se identificar inúmeras alterações na legislação tributária (ou 

onerações tributárias) que contribuíram para a expansão da CTB, porém os efeitos só foram 

sentidos a partir de 2004. Cabe destacar, as mudanças no regime de tributação do 

PIS/COFINS, sobretudo com a instituição da tributação de valor adicionado sobre a 

importação; nas contribuições previdenciárias do funcionalismo público e a ampliação da base 

de incidência e mudança no regime de tributação do ISS (DOS SANTOS, 2010).  

Destaca-se, em particular, a gradual e significativa expansão da CTB de 31,7% no final 

de 2003 até 33,5% do PIB em meados de 2008. Esta trajetória ascendente foi descontinuada 

temporariamente pelos impactos da desaceleração econômica com a contaminação da crise 

internacional de 2008 e pelo pacote de desonerações tributárias adotadas pelo governo. Uma 

vez superados os efeitos mais severos da crise e iniciado o desmonte do pacote de 

30
31,2

32,3 31,7
32,7

33,9 33,9 34,4 34,5
33,2 33,5

35,3 35,5

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Carga Tributária (% do PIB)



31 
 

desonerações tributárias anticíclicas, a série da CTB respondeu rapidamente desde o último 

trimestre de 2010 até alcançar o novo recorde histórico de 35% do PIB no final de 2011. 

A elevação da CTB após 2004 tem causas muito diferentes daquelas que predominaram 

no período anterior. Ocorreram medidas pontuais de onerações tributárias nos últimos anos, 

por exemplo, os aumentos das alíquotas do IOF – tanto no final de 2007, com intuito de 

compensar parcialmente o fim da CPMF, quanto, recentemente, com o intuito de reorientar as 

operações financeiras para um perfil de maior maturidade – e da CSLL cobrada das 

instituições financeiras (que aumentou de 9% para 15% em 2009). Porém, é incontroverso que 

o período pós-2004 tem sido caracterizados por seguidas desonerações tributárias sobre 

investimentos em bens de capital, inovação, exportações e sobre folha de salários de setores 

específicos, além de reduções das alíquotas da CIDE e do fim de uma contribuição social 

(CPMF) cuja arrecadação anual atingia 1,3% do PIB (Santos, 2011). Assim, as desonerações 

predominaram, tendo sido, junto com o aumento do gasto público, os efeitos que parecem ter 

prevalecido naquele período como estímulo à atividade econômica (HERMANN e GENTIL, 

2013). 

A tabela abaixo mostra as estimativas de desonerações tributárias instituídas desde 2007 

pelo governo federal. Apesar da redução nas desonerações ocorrida após 2009, estas últimas 

continuam em patamares altos, estimados em R$ 23,6 bilhões no ano de 2011. Este assunto 

será abordado no próximo capítulo. 

Tabela 5: 

As desonerações instituídas pelo governo federal no período de 2007/2013 

 

Estimativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) de desonerações 

tributárias do Governo federal - valores em R$ bilhões.  

Estimativas SRFB 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Desonerações instituídas em 2007 2,5 4,9 5,6         

Desonerações instituídas em 2008   5,8 23,5 17,6 9,0 7,9   

Desonerações instituídas em 2009     5,0 7,6 5,6 7,4   

Desonerações instituídas em 2010       2,3 7,1 3,9 2,7 

Desonerações instituídas em 2011*         3,3 29,4 11,8 

Total 2,5 10,7 34,1 27,5 25,0 48,6 14,5 

Fonte: Santos, C. H.(2011) 

*Fonte: Receita Federal 

 

Ressalte-se, que, conforme já argumentado anteriormente, as causas da elevação da 

carga tributária nos últimos anos parecem estar muito mais relacionadas às características do 
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padrão de crescimento econômico - e adicionalmente às melhorias nas práticas e no aparelho 

de fiscalização e arrecadação -, do que com onerações tributárias. Estas últimas foram 

bastante pontuais, restritas a setores específicos e explicam apenas parcialmente o aumento da 

arrecadação nos mesmos, e, além disto, tiveram como contrapartida inúmeras medidas 

contrárias, de desonerações, que serão mais bem abordadas no próximo capítulo. 

É imprescindível reafirmar que, segundo Santos (2012) e Orair (2012, p.), “a elevação 

da CTB foi ocasionada principalmente pelos tributos sobre a renda do trabalho e, 

secundariamente, pelos tributos sobre os lucros e ganhos de capital. As principais causas da 

elevação da tributação sobre o lucro e o capital em proporção do PIB parecem ter sido 

ocasionadas pela elevação da lucratividade das empresas, principalmente nos setores 

beneficiados de maneira mais direta pelo padrão de crescimento econômico do período 

recente, e ao boom nos mercados financeiros. No caso dos tributos sobre a renda do trabalho, 

a expansão da arrecadação se deveu à combinação entre crescimento mais que proporcional 

dos salários sobre o PIB e a elevação do grau de formalização das ocupações, notavelmente 

em setores como a construção civil, indústria extrativa e segmentos específicos dos serviços.” 
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Capítulo II. BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS NOS ANOS DE 2000 A 2013 

Este capítulo abordará os benefícios tributários somente concedidos pelo governo 

federal que, segundo a lei do orçamento anual e o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição 

Federal de 1988,devem ter seus efeitos estimados e divulgados no ano anterior à sua vigência. 

Outro marco importante é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, Lei complementar 101, 4 de maio de 2000
5
.  

No Brasil, gastos tributários são desonerações, que correspondem a gastos indiretos de 

natureza tributária. Para Rosa (1995), trata-se de renúncias que podem ser consideradas 

exceção à regra geral da legislação tributária, que são introduzidas no código tributário com a 

intenção de aliviar a carga tributária de uma classe específica de contribuintes, de um setor de 

atividade econômica ou de uma região e que, em princípio, poderia ser substituído por 

despesas orçamentárias diretas. 

Conforme a Secretaria da Receita Federal (2003), os objetivos dos gastos tributários são 

os de promover o desenvolvimento econômico ou social por intermédio de recursos não 

orçamentários e por meio do sistema tributário.  

Especificando os objetivos dos gastos tributários, são eles: (i) incentivar determinadas 

áreas da economia ou localidades; (ii) ressarcir gastos realizados pelos contribuintes com 

serviços não atendidos pelo governo; (iii) impulsionar a equalização das rendas entre regiões; 

ou, ainda, (iv) reparar ações complementares às funções típicas de Estado desenvolvidas por 

entidades civis. Assim são, por exemplo, as renúncias associadas às deduções de despesas 

com saúde e com educação no cálculo do imposto de renda de pessoas físicas, que podem ser 

consideradas integrantes das políticas de saúde e educacional do governo. O mesmo pode ser 

dito para as entidades sem fins lucrativos que são isentas do pagamento da cota patronal do 

INSS: elas realizam, muitas das vezes, atividades que são atribuição do Estado e/ou 

complementares ao Estado e referem-se a uma especificidade em relação às outras 

organizações. Outro exemplo de gasto tributário são as renúncias tributárias relativas à Zona 

Franca de Manaus, consideradas como gastos tributários, pois se destinam a reduzir as 

desigualdades interregionais e constituem uma clara exceção à regra tributária geral aplicada 

nas demais regiões do país (SIQUEIRA et alli 2003 apud BEGHIN; CHAVES; RIBEIRO, 

2012) 

                                                           
5
 Lei criada para dar mais transparência e controle das finanças públicas. Dentre as suas funções inclui o governo 

indicar as opções de compensação à renúncia tributária; as exceções são as desonerações do IPI, II e IOF que não 

precisam passar pela compensação de receita.  
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A parte que cabe ao governo federal é estimar e divulgar o valor das desonerações, pela 

Receita Federal, através do Demonstrativo dos Benefícios Tributários – DBT 
6
. Este, que é 

lançado anualmente referente ao ano subsequente, inicia explicando o marco legal já citado 

acima, em seguida conceitua os "gastos tributários", sinônimo de renúncia tributária ou 

desonerações, cujo conceito é de alta complexidade. A partir de 1996, a Receita Federal 

considera o conceito de renúncia fiscal somente quando há a cumulatividade de três hipóteses: 

1) redução da arrecadação potencial; 2) aumento da disponibilidade econômica do 

contribuinte; e, 3) se, sob o aspecto jurídico, constituírem uma exceção à norma de que o 

tributo ou grupo de contribuinte tenham referência.  

O Estado pode fazer política pública quando arrecada recursos de seus contribuintes; e 

quando utiliza estes recursos para financiar os gastos dos seus programas e ações. E também 

faz política pública quando estabelece desonerações tributárias, reduzindo o ônus tributário 

sobre determinados agentes econômicos, como método de alcançar as suas metas e objetivos 

sociais ou econômicos. 

A experiência histórica em orçamentos levou a que estudiosos observassem que o 

processo de alocação de recursos públicos não se restringia apenas à realização dos 

gastos diretos efetuados pelo Estado, mas, também, que parte não desprezível dele 

ocorria por meio do sistema tributário pelo que se convencionou chamar de “gastos 

tributários” (tax expenditures). (BEGHIN; CHAVES; RIBEIRO; 2012, p. 2) 

Segundo os citados autores, “o conceito de gastos tributários foi utilizado pela primeira 

vez por Stanley Surrey, Secretário do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, em 

1967, fazendo referência aos dispositivos existentes na legislação de imposto de renda, que 

não existia na estrutura do imposto, mas que correspondiam a desonerações, tais como, 

deduções, isenções, anistias e outros benefícios fiscais. De acordo com Surrey, esses 

benefícios constituíam-se em gastos do governo realizados por intermédio da redução da 

carga tributária, ao invés de um desembolso direto” (SILVA, 1991; ROSA, 1995 apud 

BEGHIN; CHAVES; RIBEIRO; 2012, p. 2 e 3). 

 Os marcos legais que definem os benefícios tributários são apontados por Beghin, 

Chaves e Ribeiro (2012). “A obrigatoriedade do cálculo anual dos gastos tributários foi 

determinada, em 1988, na Constituição Federal, no parágrafo 6º do artigo 165, onde se lê que 

„O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, 

sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios 

de natureza financeira, tributária e creditícia‟. Destaque-se, ainda, que segundo a Lei 

                                                           
6
Sobre este assunto, ver 

http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/estudotributario/BensTributarios/2013/DGT2013.pdf 
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Complementar n. 101, de 2000 – a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Projeto de Lei 

Orçamentária Anual (PLOA) deve conter demonstrativo dos efeitos sobre a receita e a 

despesa decorrentes de todos os tipos de desonerações tributárias, assim como as medidas 

compensatórias para as renúncias de receitas. E é neste sentido que a estimativa dos gastos 

tributários vinha sendo realizada anualmente pela Secretaria da Receita Federal – SRF, por 

meio do Demonstrativo de Benefícios Tributários, e pela Secretaria de Previdência Social do 

Ministério da Previdência Social, por meio do Demonstrativo de Benefícios Previdenciários – 

atribuições hoje a cargo da Receita Federal do Brasil. Esses demonstrativos, por volta de 

meados de cada exercício, são encaminhados à Secretaria de Orçamento Federal – SOF que 

elabora um resumo de seu conteúdo para posterior envio ao Congresso Nacional, juntamente 

com o projeto de lei orçamentária”(BEGHIN; CHAVES; RIBEIRO; 2012, p. 5 e 6). 

Observa-se que nem toda desoneração tributária corresponde ao um gasto tributário. 

Este é o caso da exportação, que segue o principio da tributação de destino, preconizado por 

práticas e doutrinas internacionais; também está neste grupo as deduções por conta de 

dependentes que tem como objetivo garantir equidade horizontal
7
. (SIQUEIRA et alli, 2003 

apud BEGHIN; CHAVES; RIBEIRO; 2012, p. 8) 

O pacote de desoneração tributária adotado após 2004 tem como principais ações a 

redução das alíquotas do IOF sobre o crédito e do IPI sobre automóveis, eletrodomésticos e 

materiais de construção. Logicamente, ocorreram medidas pontuais de onerações tributária 

desde 2004, como foi o caso do aumento das alíquotas do IOF no final de 2007 com o 

objetivo de compensar o fim CPMF e, recentemente, sucessivas medidas com a função de 

reorientar as operações financeiras para um perfil de maior maturidade, assim como o 

aumento de 9% para 15% da CSLL cobrada das instituições financeiras no ano de 2009. 

As desonerações tributárias vêm sendo bastante utilizada desde 2004, no qual estas 

eram principalmente sobre investimento em bens de capital, inovação, exportações, sobre a 

folha de salários de setores específicos, além das reduções de alíquota da CIDE e do fim da 

CPMF, a partir de 2008. As desonerações foram fundamentais para sair da crise internacional 

de 2008 – 2009, no qual se caracterizaram não somente como medidas anticíclicas 

temporárias com o objetivo de reanimar a economia, que se desacelerou novamente em 2010, 

mas por serem medidas estruturais de desonerações em setores econômicos específicos e de 

promoção dos investimentos. (ORAIR, 2012) 

                                                           
7
 Principio básico da tributação da renda, o contribuinte deve ter tratamento tributário igual quando tiver a 

mesma capacidade de pagamento. 
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Após 2004, o Demonstrativo dos Benefícios Tributários passou a conceituar as 

desonerações como quaisquer situações que promovam presunções creditícias, isenção, 

anistias, redução de alíquotas, deduções ou abatimentos e adiantamentos de obrigações de 

natureza tributária. Dá um sentindo mais amplo para os fins destas, como, por exemplo: 

simplificar e/ou diminuir os custo da administração; promover a equidade; corrigir desvios; 

compensar gastos realizados pelos contribuintes com serviços não atendidos pelo governo; 

compensar ações complementares às funções típicas de estado desenvolvidas por entidades 

civis; promover a equalização das rendas entre regiões; e/ou incentivar determinado setor da 

economia. 

Existem algumas similaridades com os países membros da OCDE com relação à 

identificação dos gastos tributário: as desonerações tributárias em questão devem possuir 

objetivos similares aos das despesas públicas; têm que possuir uma lógica orçamentária 

associada; estas se apresentam como sendo um desvio da “estrutura normal da tributação”, 

sendo sempre de caráter não geral. 

A Receita Federal, buscando uma maior uniformização com o entendimento utilizado 

em outros países e para aprimorar o conceito utilizado, passou a adotar o conceito de “gasto 

tributário” para substituir o termo “benefício tributário”. A partir do demonstrativo de 2004 

começou a usar o seguinte conceito: 

Gastos tributários são gastos indiretos do governo realizados por intermédio do 

sistema tributário, visando atender objetivos econômicos e sociais.[...]São 

explicitados na norma que referencia o tributo, constituindo-se uma exceção ao 

sistema tributário de referência, reduzindo a arrecadação potencial e, 

consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte. 

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

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

o governo tem a intenção de desenvolver determinado setor ou região. (RECEITA 

FEDERAL – DTB, 2012, p. 11) 

Para se identificar os gastos tributários do conjunto de desonerações do sistema 

tributário passou a utilizar-se dois passos complementares ao conceito acima: primeiro com 

base no sistema tributário de referência, determinar todas as desonerações tributárias; após, 

avaliar, conforme os critérios definidos no conceito acima, quais as desonerações são 

passíveis de serem substituídas por gastos diretos. (RECEITA FEDERAL – DTB 2012, p. 

11). 

Este capítulo irá analisar essas desonerações por formas diferentes: o valor absoluto 

estimado dos benefícios tributários, sua taxa de crescimento ao ano, sua distinção por função 
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orçamentária, sua participação com relação ao total de tributos federais e sua participação em 

relação ao PIB. Os dados foram retirados dos demonstrativos de benefícios tributários.  

Tabela 6: 

Gasto Tributário Federal: valores Estimados – 2000 a 2013 

 

Ano 

 
Benefício/ 

PIB         

a.a. (%) 

Total da Receita 

Tributária (valores 

nominais estimados) 

Benefício/ 

Receita 

Total a.a. 

(%) 

Total dos Benefícios 

Tributários Federais 

(valores nominais 

estimados) 

2000 16.963.231.467 1,58% 147.950.877.147 11,47% 

2001 19.334.083.148 1,51% 172.874.472.285 11,18% 

2002 23.261.564.919 1,78% 199.886.035.265 11,64% 

2003 23.957.719.515 1,70% 225.250.581.964 10,64% 

2004 24.211.156.283 1,40% 286.382.995.848 8,45% 

2005 31.288.196.343 1,69% 315.074.811.084 9,93% 

2006 42.499.551.763 1,99% 344.038.371.312 12,35% 

2007 52.739.771.972 2,29% 412.453.007.499 12,79% 

2008 76.055.963.256 2,77% 460.585.139.162 16,51% 

2009 101.956.496.783 3,20% 540.028.351.102 18,88% 

2010 113.875.428.613 3,42% 559.927.801.778 20,34% 

2011 116.082.902.877 2,98% 650.527.751.320 17,84% 

2012 145.977.475.125 3,22% 731.273.422.570 19,96% 

2013 170.015.969.718 3,42% 784.948.543.795 21,66% 

Fonte: Demonstrativo de Gastos Governamentais Indiretos de Natureza Tributária, vários anos. Receita Federal 

do Brasil. 

 

A tabela 6 acima mostra os valores estimados dos benefícios tributários de 2000 a 2013, 

e a participação deste com relação ao PIB e a receita total. Verifica-se que foi no ano de 2010 

em que houve a maior concessão de benefícios e o de 2004, com menor variação percentual 

em relação ao PIB.  A trajetória foi de crescimento durante o período analisado. 
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Tabela 7:  

Participação (%) no Total dos benefícios por função orçamentária 

Clas. 
Função 

Orçamentária 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 
Comércio e 

Serviço 
29,82 25,76 24,38 25,34 29,26 31,64 30,97 27,33 27,06 28,96 

2 Indústria 23,68 24,8 22,77 21,41 19,8 20,42 19,62 17,43 15,19 17,4 

3 Saúde 19,06 16,02 13,93 14,68 11,71 12,32 10,83 11,63 13,60 12,30 

4 Trabalho 8,00 10,19 8,57 5,44 11,93 9,39 10,32 11,41 11,45 10,60 

5 Agricultura 2,15 2,27 12,82 11,94 9,07 8,25 7,77 8,26 8,37 7,70 

6 Educação 4,57 5,65 5,13 5,07 4,63 3,98 4,46 4,30 4,82 4,71 

7 Assistência Social 4,15 6,32 6,08 7,12 5,00 3,94 4,20 4,83 4,68 4,68 

8 Habitação 2,42 2,14 1,67 2,12 1,33 1,67 2,42 2,65 4,39 4,41 

9 
Ciência e 

Tecnologia 
2,28 2,01 1,98 3,46 2,64 2,85 2,61 4,46 3,60 3,64 

10 Energia 0,06 0,94 0,18 0,18 0,18 0,32 0,37 3,14 2,94 1,76 

11 Cultura 1,11 1,51 1,35 1,80 1,46 1,37 1,51 1,49 1,36 0,93 

12 Transporte 1,20 0,84 0,11 0,12 1,61 2,24 2,89 1,99 1,34 1,41 

13 
Direitos da 

Cidadania 
1,28 1,07 0,60 1,19 0,58 0,91 1,03 0,55 0,64 0,42 

14 Desporto e Lazer 0,22 0,43 0,39 0,10 0,48 0,45 0,67 0,35 0,39 0,38 

15 
Saneamento / 

Gestão Ambiental 
- - - - 0,28 0,23 0,23 0,01 0,09 0,08 

16 Comunicações - - - - - - 0,09 0,16 0,04 0,61 

17 
Organização 

Agrária 
- 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 

Fonte: Demonstrativo de Gastos Governamentais Indiretos de Natureza Tributária, vários anos. Receita 

Federal do Brasil. 

 

A tabela 7 apresenta o valor dos benefícios segundo a participação nas funções 

orçamentárias, a partir de 2004 até 2012.  Nela verifica-se que o “comércio e serviço”, 

durante este período, foi a função com maior benefício tributário, sendo sempre seguida pela 

“a indústria”. 

Em 2004, o motivo do decréscimo no valor das desonerações, quando medidas em 

relação ao PIB e a receita administrada, não foram ocasionadas pela mudança de conceito 
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adotado ou pela mudança de metodologias de cálculos efetuadas neste ano. Apenas as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte tiveram alterações de valor em função de 

mudanças na metodologia de cálculo e os itens Informática e Fundos de Investimentos 

Regionais tiveram reduções de renúncia decorrentes de menor utilização destes incentivos. Os 

demais sofreram alterações de exclusões e inclusões, em função de nova conceituação citada 

anteriormente. 

Como resultado, houve um impacto negativo em 2004 em relação a 2003 de R$ 959,94 

milhões, representando uma redução das renúncias em 0,055% em relação ao PIB e 0,34% em 

relação à receita administrada pela SRF. Portanto, a redução percentual das renúncias em 

2004 em relação ao PIB e a receita administrada, foram de 17,64% e 20,58%, 

respectivamente, e deve-se a um incremento menor das renúncias, visto que foram pequenos 

os impactos da nova conceituação e alterações de metodologias no demonstrativo. 

Em 2005, o motivo do acréscimo em relação ao PIB e a receita administrada não foi 

ocasionada pela implementação de novos benefícios. Neste demonstrativo foram incluídas as 

renúncias das entidades sem fins lucrativos isentas da CSLL e da COFINS, que não 

constaram no demonstrativo do ano anterior. Este fato resultou em um acréscimo de R$ 

2.440,7 milhões, representando 35% do crescimento das renúncias do ano. 

Em 2006, houve um crescimento, nominal, de 36% em relação ao ano anterior. 

Comparando-se seu percentual em relação ao PIB e a receita administrada pela SRF, houve 

um crescimento de 18% e 24%. Este crescimento tem como principal fator à instituição de 

benefícios tributários, neste demonstrativo, no entanto o benefício de maior relevância na 

determinação do acréscimo verificado foram os destinados à Agricultura e Agroindústria - 

redução a zero das alíquotas das contribuições para o PIS-PASEP e COFINS, valores 

estimados respectivamente em R$ 827 milhões e R$ 3.639 milhões. (Demonstrativo de Gastos 

Governamentais Indiretos de Natureza Tributária, Receita Federal do Brasil). 

Em 2007, o valor estimado de R$ 52.739,77 milhões, representando 2,29% do PIB e 

12,79% das receitas administradas pela SRF, representa, nominalmente, um crescimento de 

24% em relação ao ano anterior. Este crescimento tem como principal fator alterações na 

legislação tributária. O acréscimo de maior relevância foi verificado no benefício destinado às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, onde ocorreu o aumento das faixas 

de receita bruta, estendendo o benefício a mais empresas, dobrando o limite das faixas com 

alíquota zero do IRPJ e do PIS/PASEP, aumentando as faixas com alíquota reduzida da CSLL 
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e da COFINS. (Demonstrativo de Gastos Governamentais Indiretos de Natureza Tributária, 

Receita Federal do Brasil). 

Segundo a Receita Federal, o “Simples Nacional” é um tratamento tributário 

favorecido e diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (também 

conhecido como “Lei Geral das Microempresas”) que estabelece normas gerais relativas às 

microempresas e às empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes não só da União, como 

também dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Essa Lei Complementar, no que 

se refere ao Simples Nacional, entrou em vigor em 1° de julho de 2007. A partir de então 

tornaram‐se sem efeitos todos os regimes especiais de tributação para microempresas e 

empresas de pequeno porte próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

Em 2008, os gastos tributários estão estimados em R$ 76.055,93 milhões, 

representando 2,77% do PIB e 16,51% das receitas administradas pela RFB. O valor estimado 

representa, nominalmente, um crescimento de 44,21% em relação ao ano anterior. Este 

crescimento tem como principal fator alterações na legislação tributária o acréscimo de maior 

relevância foi verificado no benefício destinado às Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte – SIMPLES, com a entrada em vigor do SIMPLES NACIONAL, onde ocorreu o 

alargamento da base tributária, estendendo o benefício a mais empresas. Quando opta pelo 

Simples Nacional, a empresa terá alíquota de 0,5% no IPI, alíquota zero para Microempresa 

(receita bruta até R$ 240.000,00) e alíquota reduzida em Empresas de Pequeno Porte (receita 

bruta anual entre 240.000,00 e 2.400.000,00) nas contribuições CSLL, PIS, COFINS e IRPJ. 

Em 2009 o crescimento nominal de 34,05% dos gastos tributários em relação ao ano 

anterior tem como fatores as alterações na legislação tributária federal, os acréscimos de 

maior relevância foram verificados nos benefícios destinados ao Desenvolvimento da 

Informática, ao Programa de Inclusão Digital - "Computador para Todos", aumentando o 

limite do valor da venda a varejo de computador com redução a zero das alíquotas do PIS e 

COFINS; aos Medicamentos deu-se um regime especial de crédito presumido das 

contribuições de PIS e COFINS pelas empresas que procedam à industrialização ou 

importação dos medicamentos constante da relação definida em lei; às Operações de Crédito 

com fins Habitacionais e os destinados à Termoeletricidade com a redução a zero da alíquota 

de PIS e COFINS incidente sobre a venda de gás natural e carvão mineral destinada à 
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produção de energia elétrica, acréscimos verificados em função da política governamental de 

inclusão social. 

Em 2010, houve crescimento nominal de 11,69% dos gastos tributários em relação 

ao ano anterior tem como principais fatores as alterações na legislação tributária federal, e o 

aprimoramento das fontes de informação, que possibilitou a produção de estimativas para 

itens que antes estavam enquadrados como gastos não identificados. Os itens de maior 

contribuição para o resultado foram (i) prorrogação da cumulatividade da construção civil, ou 

seja, permanece sujeito ao regime de cumulativo pagamento da PIS e COFINS as receitas 

decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de 

construção civil e (ii) importação de matérias-primas da Zona Franca de Manaus, redução a 

zero da alíquota  de  PIS e COFINS incidentes sobre a receita de venda de mercadorias 

destinadas ao consumo ou à industrialização na Zona Franca de Manaus e redução do imposto 

de importação sobre as matérias-primas da ZFM. 

Em 2011 o gasto tributário para o ano está estimado em R$ 116.082,90 milhões, 

representando 2,98% do Produto Interno Bruto e 17,84% das receitas administradas pela 

RFB. O valor estimado em 2011 representa, nominalmente, um crescimento de 1,94% em 

relação ao ano anterior. Tal resultado tem como principais fatores as alterações na legislação 

tributária federal. Os itens de maior impacto foram: (i) REPENEC- Regime Especial de 

Incentivos para o Desenvolvimento da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e 

Centro – Oeste, os benefícios são: Suspensão do Imposto de Importação, IPI interno, IPI – 

Vinculado, PIS/Pasep e COFINS incidentes na importação ou aquisição no mercado interno, 

ou aluguel, de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, e de materiais de 

construção para utilização ou incorporação em obras de infraestrutura destinadas ao ativo 

imobilizado de pessoa jurídica beneficiária do REPENEC ; (ii) programa de inclusão digital, 

redução de alíquota zero na PIS/COFINS incidente sobre a receita bruta da venda a varejo, de 

unidades  de processamento digital; e (iii) cumulatividade da construção civil, já explicada 

anteriormente. 

Em 2012, O gasto tributário para o ano foi estimado em R$ 145.977,47 milhões, 

representando 3,22% do PIB e 19,96% das receitas administradas pela RFB. Esse valor 

representa, nominalmente, um crescimento de 26,7% em relação ao ano anterior. Tal 

resultado tem como principais fatores as alterações na legislação tributária federal, e os 

aprimoramentos metodológicos. Os itens de maior impacto foram: (i) rendimentos isentos e 

não-tributáveis – IRPF, mudança metodológica na forma de calcular, aplicação da alíquota 



42 
 

marginal especifica de cada faixa, diferente de antes que era aplicada uma alíquota média, 

isso levou a um acréscimo de 88% de renúncia com relação ao ano anterior ; (ii) deduções do 

rendimento tributável – IRPF, dedução de médico, dentista, psicólogo, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, exames de laboratórios e serviços 

radiológicos; e (iii) simples nacional, já especificado anteriormente. 

Em 2013, O gasto tributário foi estimado nominalmente em 170.015,96 milhões de 

Reais, representando 3,42% do PIB e 21,66% da receita tributária federal, o ano teve um 

crescimento de 16,4% em relação ao ano anterior. Os principais fatores foram alterações na 

legislação, e os aprimoramentos metodológicos; os itens com maiores impactos foram (i) 

ampliação do Simples Nacional para o faturamento de 3,6 milhões; (ii) poupança – IRPF, 

mudança metodológica com a ampliação da base de informação, foi utilizada para cálculo 

informações do Banco Central no lugar das declarações de renda, aumentando 116% com 

relação ao ano anterior de renúncia; e (iii) inclusões de gastos tributários, como: REPORTO, 

PROUCA – RECOMP Programa um computador por aluno e regime especial de incentivo a 

computadores para uso educacional e regime especial de tributação para desenvolvimento da 

atividade de exibição cinematográfica - RECINE com suspensão de II, IPI, PIS e COFINS; 

Incentivo à formalização do emprego doméstico com a dedução de IRPF, entre outros. 

Gráfico 4: 

Total dos Benefícios tributários de 2000 a 2012 

 

 

Fonte: Receita Federal 
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No gráfico acima com a evolução dos benefícios tributários em valores reais, nota-se a 

trajetória crescente, com uma aceleração do crescimento a partir de 2005, queda em 2011, 

voltando a uma alta de benefícios tributários em2012, demonstrando que os anos 2000 foi um 

período de crescimento da carga tributária e, simultaneamente, elevação de benefícios 

tributários, conforme mencionado anteriormente e como aponta o gráfico a seguir. 

O efeito dos benefícios tributários parece ter sido o de, pelo menos, não prejudicar a 

arrecadação dos tributos no agregado. 

 

II.1 –Análise do beneficio tributário de 2000 a 2012 por valor estimado: 

 

A tabela abaixo mostra mais detalhadamente a renúncia tributária estimada, por 

tributos, no período estudado. Constata-se que o imposto que sofreu a maior renúncia 

tributária é o Imposto de Renda, especialmente o Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Em 

seguida vêm o IPI, COFINS, Imposto sobre Importações, IOF, Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Rural, PIS-PASEP e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Desse 

grupo de oito tributos, três deles (COFINS, PIS-PASEP e CSLL) são receitas vinculadas aos 

gastos que devem ser realizado dentro do Sistema de Seguridade Social, o qual envolve as 

áreas de previdência, saúde e assistência social. 

 

Tabela 8: 

 Benefícios tributários federais - 2000 a 2012 - valores nominais estimados 

      
Valor Estimado (R$) 

Tributos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

II 1.025.760.528 1.429.598.859 1.860.729.714 2.125.500.446 1.754.242.090 1.966.925.779 2.446.325.371 

IR 12.586.611.523 12.767.768.908 13.491.397.592 12.956.500.439 12.695.613.698 14.667.024.290 17.752.572.225 

IRPF 10.362.797.231 10.456.448.262 11.423.786.951 9.165.410.917 5.064.294.308 5.953.274.282 6.194.450.757 

IRPJ 2.212.683.151 2.293.860.646 2.048.610.641 3.769.089.522 7.551.631.461 8.601.141.473 11.462.025.986 

IRRF 11.131.140 17.460.000 19.000.000 22.000.000 79.687.928 112.608.535 96.095.482 

IPI 2.276.796.994 3.223.215.400 5.503.542.765 5.343.365.659 4.169.092.830 5.415.010.894 7.081.827.104 

Op. Internas 1.498.873.472 2.355.861.046 4.432.260.439 4.231.606.424 3.521.517.757 4.704.679.739 5.780.232.177 

Vinc. à Import. 777.923.522 867.354.354 1.071.282.327 1.111.759.235 647.575.073 710.331.154 1.301.594.927 

IOF 77.427.227 139.930.148 155.960.206 208.594.974 222.813.322 244.024.914 418.804.611 

IPTR 15.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 0 19.654.278 19.962.653 

PIS-PASEP 136.223.653 217.280.243 282.723.339 498.171.458 1.169.410.529 1.317.027.905 2.434.651.698 

CSLL 2.241.382 462.199.929 549.114.106 602.125.817 726.139.197 2.022.235.111 2.534.968.996 

COFINS 740.070.160 954.361.791 1.182.010.460 2.086.136.869 3.270.700.145 5.410.695.178 9.810.439.105 

 

Fonte: Receita Federal 
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Tabela 8 (continuação): 

     
Valor Estimado (R$) 

Tributos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

II 2.272.472.416 2.493.002.766 3.624.692.860 2.732.263.288 2.363.084.053 3.059.354.838 3.406.027.735 

IR 22.820.109.152 31.034.919.904 36.171.416.019 45.659.175.053 45.682.508.680 63.030.723.867 74.378.336.192 

IRPF 7.466.016.316 10.869.627.199 11.135.204.664 11.956.846.031 16.831.945.877 31.645.426.257 37.354.244.112 

IRPJ 15.259.537.454 20.080.593.393 24.885.551.078 33.086.389.751 28.143.772.720 30.931.249.760 36.471.246.413 

IRRF 94.555.382 84.699.312 150.660.277 615.939.271 706.790.083 454.047.850 552.845.667 

IPI 8.356.569.087 13.582.249.343 19.832.085.174 15.457.084.561 19.607.536.166 21.661.717.666 25.001.478.408 

Op. Internas 6.872.377.494 11.287.734.205 17.030.143.347 13.723.662.068 17.417.754.578 18.468.389.415 21.832.604.000 

Vinc. à Import. 1.484.191.593 2.294.515.138 2.801.941.827 1.733.422.493 2.189.781.588 3.193.328.251 3.168.874.408 

IOF 582.913.214 604.774.621 1.144.431.702 823.589.918 1.297.010.864 1.586.559.944 1.923.204.002 

IPTR 21.053.836 25.374.951 27.204.648 31.037.437 25.245.661 30.007.701 31.572.554 

PIS-PASEP 2.377.049.442 3.732.681.519 5.651.385.134 6.955.174.846 6.542.567.981 8.145.191.315 9.059.801.560 

CSLL 2.958.347.747 4.525.360.245 6.086.730.904 8.333.310.185 5.830.436.706 6.975.996.458 8.788.558.073 

COFINS 13.351.257.077 20.057.599.908 29.418.538.714 33.883.379.073 34.617.996.829 41.376.366.947 46.142.036.145 

 

Fonte: Receita Federal 

Tabela 9: 

Benefícios tributários federais em percentuais da receita administrada pelo governo 

federal - 2000 a 2013. 

              

Em % 

Tributos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

II 0,69 0,83 0,93 0,94 0,61 0,62 0,71 0,55 0,54 0,67 0,49 0,36 0,42 0,43 

IR 8,51 7,39 6,75 5,75 4,43 4,66 5,16 5,53 6,74 6,7 8,15 7,02 8,62 9,48 

IRPF 7,00 6,05 5,72 4,07 1,77 1,89 1,80 1,81 2,36 2,06 2,14 2,59 4,33 4,76 

IRPJ 1,50 1,33 1,02 1,67 2,64 2,73 3,33 3,70 4,36 4,61 5,91 4,33 4,23 4,65 

IRRF 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,11 0,11 0,06 0,07 

IPI 1,54 1,86 2,75 2,37 1,46 1,72 2,06 2,03 2,95 3,67 2,76 3,01 2,96 3,19 

Op. Internas 1,01 1,36 2,22 1,88 1,23 1,49 1,68 1,67 2,45 3,15 2,45 2,68 2,53 2,78 

Vinc. à 

Import. 
0,53 0,50 0,54 0,49 0,23 0,23 0,38 0,36 0,50 0,52 0,31 0,34 0,44 0,40 

IOF 0,05 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,12 0,14 0,13 0,21 0,15 0,2 0,22 0,25 

IPTR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

PIS-PASEP 0,09 0,13 0,14 0,22 0,41 0,42 0,71 0,58 0,81 1,05 1,24 1,01 1,11 1,15 

CSLL 0,00 0,27 0,27 0,27 0,25 0,64 0,74 0,72 0,98 1,13 1,49 0,9 0,95 1,12 

COFINS 0,50 0,55 0,59 0,93 1,14 1,72 2,85 3,24 4,35 5,45 6,05 5,32 5,66 5,88 

Fonte: Receita Federal 

A tabela 9 demonstra a participação relativa de cada beneficio tributário como 

proporção da receita tributária do governo federal. O único imposto cuja magnitude da 

desoneração adquiriu maior importância nessa base de comparação foi imposto sobre a renda 

e proventos de qualquer natureza. Os benefícios tributários desse imposto têm uma tendência 

de redução entre 2000 - 2005, mas, a partir de 2006 começa uma trajetória ascendente de 
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desonerações até 2012, ano em que representa 8,62% do total arrecadado pelo governo 

federal, isto é, a receita tributária daquele ano, ceteris paribus, foi reduzida 8,62% em função 

da desoneração do IR. 

A segunda maior renúncia tributária na comparação com a receita total do governo 

federal foi a COFINS, com uma impressionante trajetória que vai de 0,5 para 5,66 entre 2000 

e 2012, respectivamente, o que significa um crescimento de mais de onze vezes entre o início 

e o fim da série. Em seguida, vem o IPI.  As desonerações dos outros impostos e 

contribuições também têm trajetórias ascendentes, porém os valores são de menor 

importância. A porcentagem de redução da receita administrada pelo SRF que torna-se 

benefício fiscal varia em torno de 10% a 20,5% durante estes treze anos. 

Tabela 10: 

Benefícios tributários federais em relação ao PIB - 2000 a 2013. 

              

Em 

% 

Tributos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

II 0,10 0,11 0,14 0,15 0,10 0,11 0,11 0,10 0,09 0,11 0,08 0,06 0,07 0,07 

IR 1,17 1,00 1,03 0,92 0,73 0,79 0,83 0,99 1,13 1,14 1,37 1,17 1,39 1,50 

IRPF 0,96 0,82 0,87 0,65 0,29 0,32 0,29 0,32 0,4 0,35 0,36 0,43 0,7 0,75 

IRPJ 0,21 0,18 0,16 0,27 0,44 0,46 0,54 0,66 0,73 0,78 0,99 0,72 0,68 0,73 

IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 

IPI 0,21 0,25 0,42 0,38 0,24 0,29 0,33 0,36 0,49 0,62 0,46 0,50 0,48 0,50 

Op. Internas 0,14 0,18 0,34 0,30 0,20 0,25 0,27 0,3 0,41 0,53 0,41 0,45 0,41 0,44 

Vinc. à Import. 0,07 0,07 0,08 0,08 0,04 0,04 0,06 0,06 0,08 0,09 0,05 0,06 0,07 0,06 

IOF 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,04 0,02 0,03 0,03 0,04 

IPTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PIS-PASEP 0,01 0,02 0,02 0,04 0,07 0,07 0,11 0,1 0,14 0,18 0,21 0,17 0,18 0,18 

CSLL 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,11 0,12 0,13 0,16 0,19 0,25 0,15 0,15 0,18 

COFINS 0,07 0,07 0,09 0,15 0,19 0,29 0,46 0,58 0,73 0,92 1,02 0,89 0,91 0,93 

TOTAL 2,95 2,75 3,2 2,99 2,35 2,75 3,14 3,63 4,38 4,95 5,24 4,65 5,08 5,39 

Fonte: Receita Federal 

 

A tabela acima mostra mais detalhadamente a lista de benefícios medidos como 

proporção do PIB. O total de benefício tributário não passa dos 5,1% do PIB, sendo em 

média, nos trezes anos, 3,70% do PIB, valor atingido somente depois de 2007. 

Nessa base de comparação, verifica-se que, em 2000, o IR foi o imposto através do qual 

foi concedido o maior benefício tributário, seguido do IPI e depois o IE. A partir de 2006 
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muda a ordem. Embora o IR continue em primeiro, é seguido pela COFINS (pertencente ao 

orçamento da Seguridade Social) e depois pelo IPI.  

Tabela 11: 

Participação Relativa dos Benefícios Tributário Federais - 2000 a 2013. 

              
Em % 

Tributos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

II 6,05 7,39 8,00 8,87 7,25 6,29 5,76 4,31 3,28 3,56 2,40 2,04 2,10 2,00 

IR 74,20 66,04 58,00 54,08 52,44 46,90 41,77 43,30 40,80 35,48 40,10 39,40 43,18 43,75 

IRPF 61,09 54,08 49,10 38,26 20,92 19,00 14,58 14,20 14,30 10,92 10,50 14,50 21,68 21,97 

IRPJ 13,04 11,86 8,81 15,73 31,19 27,50 26,97 28,90 26,40 24,41 29,10 24,20 21,19 21,45 

IRRF 0,07 0,09 0,08 0,09 0,33 0,36 0,23 0,18 0,11 0,15 0,54 0,61 0,31 0,33 

IPI 13,42 16,67 23,70 22,30 17,22 17,30 16,66 15,80 17,90 19,45 13,60 16,90 14,84 14,71 

Op. Internas 8,84 12,19 19,10 17,66 14,55 15,00 13,60 13,00 14,80 16,70 12,10 15,00 12,65 12,84 

Vinc. à Import. 4,59 4,49 4,61 4,64 2,67 2,27 3,06 2,81 3,02 2,75 1,52 1,89 2,19 1,86 

IOF 0,46 0,72 0,67 0,87 0,92 0,78 0,99 1,11 0,80 1,12 0,72 1,12 1,09 1,13 

IPTR 0,09 0,09 0,08 0,08 0,00 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 

PIS-PASEP 0,80 1,12 1,22 2,08 4,83 4,21 5,73 4,51 4,91 5,54 6,11 5,64 5,58 5,33 

CSLL 0,01 2,39 2,36 2,51 3,00 6,46 5,96 5,61 5,95 5,97 7,32 5,02 4,78 5,17 

COFINS 4,36 4,94 5,08 8,71 13,51 17,30 23,08 25,30 26,40 28,85 29,80 29,80 28,34 27,14 

Fonte: Receita Federal 

 

Na tabela acima nota-se a importância relativa de cada benefício tributário na política 

fiscal de desonerações. Como já ressaltado anteriormente, os quatro tributos que mais foram 

utilizados como estratégia de desoneração tributária foram o IR, COFINS, IPI, CSLL e o 

PIS/PASEP. 
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Tabela 12: 

Síntese da demonstração dos Benefícios Tributário Federais: participação 

percentual da receita tributária federal e do PIB - 2000 a 2012 

                                         Em% 

Ano Beneficio/Receita Beneficio/PIB 

2000 11,47 1,58 

2001 11,18 1,51 

2002 11,64 1,78 

2003 10,64 1,7 

2004 8,45 1,4 

2005 9,93 1,69 

2006 12,35 1,99 

2007 12,79 2,29 

2008 16,51 2,77 

2009 18,88 3,2 

2010 20,34 3,42 

2011 17,84 2,98 

2012 19,96 3,22 

2013 21,66 3,42 

Média 14,55 2,35 

Fonte: Receita Federal 

 

Na tabela acima verificamos que os benefícios tributários corresponderam ao 

equivalente a 14,55% da receita durante o período estudado, isto é, a receita tributária federal 

foi reduzida, em média, neste valor, a cada ano. Medidas como proporção do PIB, as 

desonerações equivaleram a 2,35% ao ano, em média, no período analisado. O ano de 2004 

foi o de menor participação relativa dos benefícios tributários, tanto medidos com relação à 

receita tributária total como medidos em relação ao PIB, enquanto o ano de 2010 foi o de 

mais elevadas renúncias tributárias, quando se mede em relação à receita tributária total 

quanto em relação ao PIB.  

O gráfico abaixo vai melhor ilustrar a importância de cada tributo na política fiscal 

de desoneração, a cada ano, em média, durante o período estudado, medidos como proporção 

da receita tributária total. 
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Gráfico 5: 

Participação percentual média anual dos benefícios tributários medidos como 

proporção dos tributos federais 

 

 

Fonte: Receita Federal 

O gráfico resume a estratégia das desonerações dos impostos federais mostrando, em 

média, a ordem de grandeza dos benefícios. O IR lidera, com a maior participação relativa. 

Depois vem a COFINS, e, em seguida, vem o IPI, conforme já demonstrado através de tabelas 

anteriores. 
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Conclusão 

A trajetória ascendente da carga tributária no período 1990/2012 pode ser avaliada 

dividindo-se o período histórico em três partes: anos 1990 até 2002; o período 2003 – 2008; e, 

o período 2009 – 2012. 

O presente trabalho conclui que, entre 1990 – 2002, o crescimento da carga tributária 

decorreu da necessidade de controlar o crescimento da dívida pública (sobretudo da dívida 

externa) que se expandia sob o impacto das crises cambiais e da elevação das taxas de juros 

num período de  fragilidade externa. A carga tributária se elevou por aumentos legislados nos 

tributos, sobretudo das contribuições sociais vinculadas à seguridade social. 

No período 2003 – 2008 ocorreu uma nova estratégia fiscal. O crescimento da carga 

tributária se deu muito menos por onerações tributárias e muito mais em decorrência da 

expansão econômica e de seu impacto na evolução dos empregos formais e dos salários 

reais (o que elevou a massa de salários) e do aumento da massa de lucro das empresas. 

Cresceram as receitas de impostos incidentes sobre a renda do trabalho, o que tornou o 

sistema mais regressivo. 

No período de 2008 – 2012 constata-se o aumento significativo dos benefícios 

tributários como forma de contornar a crise externa. A política fiscal foi utilizada de forma 

mais ativa, embora sem abandonar a meta de superávit primário. Gastos fiscais e gastos 

tributários irão aumentar nesse período, como estratégia de estimulo à demanda agregada e ao 

crescimento do produto e da renda,  gerando efeitos positivos sobre a arrecadação, um 

resultado consistente com as prescrições keynesianas. 

Assim, pode-se dizer que nos últimos cinco anos, o movimento de sustentação do gasto 

público em patamar elevado, particularmente com políticas sociais e, de forma menos intensa, 

com investimentos públicos nos setores de energia e transportes, juntamente com a política de 

desonerações tributárias (gastos tributários), representaram fortes estímulos para a dinâmica 

da economia nacional. Entretanto, o impacto da política fiscal ativa desse período, enfrentou 

forças opostas (vindas do coeficiente de importações e das elevadas taxas de juros, por 

exemplo), redutoras do impacto multiplicador, de forma que acabou por gerar taxas menores 

de crescimento do PIB e, sobretudo, do PIB da indústria, bloqueando possíveis 

transformações estruturais. Dentro de um cenário internacional muito mais adverso, a política 

fiscal ativa precisaria estar combinada com outras políticas macroeconômicas expansivas 

(monetária e cambial), assim como políticas setoriais (industrial e de comércio exterior) e de 
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infraestrutura, geridas de forma coordenada, para favorecer o animal spirits e, assim, ao 

investimento privado. 

Não deve ser menosprezado o fato de que a política fiscal, por meio das renúncias 

tributárias, parece ter agravado seu caráter de promotor de desigualdades sociais, uma vez que 

grande parte das desonerações atingiram o IRPJ. Outra parcela significativa das renúncias 

tributárias dirigiram-se para contribuições como COFINS, PIS-PASEP, CSLL e a tributação 

sobre a folha de salários, fontes de recursos do orçamento da seguridade social, fortalecendo o 

peso político dos segmentos econômicos que defendem um amplo processo de privatizações e 

redução dos direitos sociais. 

Pode-se concluir que há uma posição contraditória na política fiscal dos anos 2000. Se, 

pelo lado dos gastos, a política fiscal mostra-se mais próxima das teses keynesianas, por 

buscar promover uma gestão da demanda agregada simultaneamente com a redução da 

pobreza, ao privilegiar os gastos com transferências sociais, pelo lado dos tributos (ou lado da 

receita), entretanto, não perseguiu metas de reforço à promoção da redução das desigualdades 

sociais e da justiça tributária. A carga tributária crescente onerou muito mais os assalariados, 

principalmente quando a ampliação do emprego formal nos anos 2000 torna a renda do 

trabalho a mais fundamental base de incidência dos impostos. Por fim, pelo lado da dívida 

pública – tema não abordado nesta pesquisa, mas que não poderia deixar de ser mencionado, 

mesmo que de passagem num trabalho sobre o tema fiscal – , a taxa de juros dos títulos 

públicos manteve-se em patamares excepcionalmente elevados, contribuindo para concentrar 

a riqueza nas mãos dos proprietários de títulos públicos e para diminuir o dinamismo 

econômico, reduzindo, assim, as oportunidades de trabalho. 
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