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RAZÃO PARA A EXISTÊNCIA DO GOVERNO 

 

“A existência do Governo é necessária para guiar, 
corrigir e complementar o sistema de mercado que, 
sozinho, não é capaz de desempenhar todas as funções 
econômicas.” 



São diversas as razões para a existência do  governo: 

• A operação do sistema de mercado necessita de uma série de 
contratos que dependem da proteção e da estrutura legal 
implementada pelo governo. 

• Ocorrência de falhas de mercado em função de bens públicos, 
externalidades, monopólios naturais, falta de informação, etc. 

• Promoção de crescimento e estabilidade econômica - elevado 
nível de emprego, estabilidade de preços,  certo equilíbrio nas 
transações com o exterior. 

• Redistribuição de renda, riqueza e oportunidades. 

 



FUNÇÕES BÁSICAS DA POLÍTICA FISCAL DO GOVERNO 

    FUNÇÃO ALOCATIVA – referente ao fornecimento de bens 
públicos; 

   FUNÇÃO DISTRIBUTIVA – referente à distribuição de renda; 

   FUNÇÃO ESTABILIZADORA – objetiva um alto nível de 
emprego, estabilidade dos preços e o crescimento 
econômico apropriado. 

    FUNÇÃO REGULATÓRIA – Definir o marco-regulatório 
(regras) dos varios setores e sua fiscalização 



 

 

• Os bens públicos não podem ser fornecidos de 
forma compatível com as necessidades da 
sociedade através do  sistema de mercado.  

 

• Os bens que produzam externalidades também 
não são adequadamente ofertados / demandados. 

FUNÇÃO ALOCATIVA 



Função alocativa         

 O governo corrige a alocação de recursos 
quando : 

• oferece (ou estimula a oferta) de bens públicos e bens 
que produzem externalidades positivas 

   ou 

• desestimula ou inviabiliza a produção de bens que 
produzem externalidades negativas. 



 Função alocativa   

• O fato de os benefícios gerados pelos bens 
públicos ficarem disponíveis para todos os 
consumidores faz com que não haja 
pagamentos voluntários aos fornecedores 
desses bens. Há um espaço claro para o carona 
 (free rider). 

• Para evitar má alocação de recursos, o governo 
deve: 

– determinar o tipo e a quantidade de bens 
públicos a serem ofertados; 

– calcular o nível de contribuição de cada 
consumidor. 

 



• A distribuição de renda resultante, em determinado 
momento, das dotações dos fatores de produção  - 
capital, trabalho e terra - e da venda dos serviços 
desses fatores no mercado pode não ser a desejada 
pela sociedade.      
 (Giambiagi & Além) 

FUNÇÃO DISTRIBUTIVA 



Função distributiva 

• Para redistribuir a renda,  o governo se utiliza, 
principalmente, das transferências, dos impostos, 
dos subsídios e dos gastos na área social 
(assistênca social, saúde, saneamento, habitação, 
educação etc.).  

 



• O livre funcionamento do mercado não é 
capaz de assegurar elevados níveis de 
emprego, estabilidade dos preços, elevadas 
taxas de desenvolvimento econômico e 
estabilidade nas transações com o exterior. 

FUNÇÃO ESTABILIZADORA 



Função estabilizadora       

• O mercado de trabalho, em particular, apresenta 
peculiaridades.  

• Há uma certa rigidez e desequilíbrios freqüentes 
pela forma como os contratos se estabelecem e 
pela existência de entidades corporativas 
(sindicatos, associações de produtores etc.). 



Função estabilizadora   

• O governo pode afetar o nível de atividade 
econômica atuando sobre a demanda agregada 
através dos instrumentos de política 
macroeconômica.  

• Pode-se reduzir ou aumentar impostos, ampliar 
ou cortar gastos, elevando ou restringindo a 
demanda agregada e, assim, gerando mais ou 

menos atividade econômica.  



Função estabilizadora    

 

 Caso se queira combater a inflação, políticas que 
restrinjam a demanda podem ser recomendáveis 
(cortes nos gastos ou aumento de impostos).  

 Caso se queira ampliar o nível de emprego pode-
se optar por políticas que ampliem a demanda 
(aumento de gastos e redução de tributos). 



Função estabilizadora  

• O governo pode também atuar através dos 
instrumentos de política monetária. 

•  Pode alterar o depósito compulsório dos bancos 
comerciais no Banco Central, modificar a taxa de 
redesconto ou atuar no open market, vendendo ou 
comprando títulos junto ao público através do Banco 
Central. 

• Também é comum a utilização do instrumento 
cambial. Nesse caso, o governo atua sobre o valor 
da moeda em relação às demais, vendendo  e 
comprando divisas.  



Para poder desempenhar suas funções, o 
governo precisa de recursos. 

Os tributos são a principal fonte de 
geração de receitas do   governo. 

O tributo é gênero cujas espécies são 

 impostos 

 taxas 

 contribuições 

 

 

TEORIA DA TRIBUTAÇÃO 



Falhas de Mercado 

• Os mercados competitivos apresentam desvio 
e ineficiência devido a cinco razões básicas:  

– Poder de mercado; 

– Informação incompleta;  

– Externalidades;  

– Bens públicos; e  

– Recursos comuns 



Poder de Mercado 

• Na existência de poder de mercado o produtor 
determina a quantidade produzida para qual a 
receita marginal seja igual ao custo marginal e 
venderá uma quantidade menor e por um 
preço mais elevado do que em um mercado 
competitivo. 



Informação Assimétrica 

• É comum que alguma parte envolvida em uma 
transação, geralmente o consumidor, não 
possua informação completa sobre o produto 
que está negociando. Nestes casos o governo 
deve agir obrigando que toda informação 
relevante a respeito de um determinado 
produto seja conhecida por todos os 
participantes do mercado. 



Externalidades 

• Uma externalidade ocorre quando alguma 
atividade de produção ou consumo possui 
efeitos indiretos sobre outras atividades de 
produção ou de consumo que não estejam 
diretamente refletidas nos preços de 
mercado. 



Externalidades 

• O termo “externalidade” é empregado porque 
os efeitos sobre os outros itens (custos ou 
benefícios) são externos ao mercado. Por 
exemplo, uma usina que despeje  seus 
poluentes num rio, tornando sua água 
inadequada para consumo, pesca ou natação 
das comunidades próximas, estará produzindo 
externalidades negativas (custos) para elas. 



Externalidades 

• Na presença de uma externalidade negativa 
da produção o custo social é maior que o 
custo privado, de forma que a “oferta social” 
fica a esquerda da oferta privada. O resultado 
é que a produção do mercado é maior do que 
a socialmente desejável. 



Externalidades 

• Na presença de uma externalidade positiva da 
produção o custo privado é maior que o custo 
social, de forma que a “oferta social” fica a 
direita da oferta privada. O resultado é que a 
produção do mercado é menor do que a 
socialmente desejável. 



Problema do Carona  (Free-Rider) 

• Uma pessoa que se utiliza de um bem mas se recusa a pagar 
por ele. Um exemplo é alguém que se recuse a pagar uma 
taxa para a queima de fogos no final do ano mas sempre 
assiste ao espetáculo. 

• Devido ao problema do carona o setor privado não consegue 
ofertar bens públicos em uma quantidade socialmente 
desejável. 

• O governo pode resolver o problema da provisão de bens 
públicos produzindo estes bens e financiando os custos por 
meio de tributação. 



Os princípios teóricos da tributação 

• Antes de Adam Smith, economista e filósofos 
já preocupavam-se com a chamada equidade 
fiscal. 

• Os 3 princípios clássicos são as bases para a 
discussão acerca da eqüidade fiscal: 
– Benefício 

– Capacidade 

– Progressividade 



Princípio do benefício 

• Sob este princípio, os impostos são vistos como 
preços que os cidadãos pagam pelas mercadorias e 
serviços que adquirem através de seus governos, 
cobrados de acordo com os benefícios individuais 
direta ou indiretamente recebidos. 

• Vincula a desvantagem do tributo à vantagem do 
gasto público. 

• Ex: contribuição de melhoria 



Princípio do benefício 

• Algumas modernas interpretações acerca 
deste princípio: 

– Benefícios totais 

– Benefícios proporcionais 

– Benefícios marginais 



Princípio do benefício: benefícios totais 

• Os impostos a pagar devem equivaler aos 
benefícios totais que o indivíduo recebe dos 
gastos públicos. 
– Erro: os benefícios totais dos serviços públicos são 

sempre maiores que os custos desses serviços, da 
mesma forma que o valor total de um produto de 
mercado é sempre superior ao seu custo total. Há 
um excedente de valor no bem público (excedente 
do contribuinte) assim como há excedente do 
consumidor no caso do bem privado. 



Princípio do benefício: benefícios 
proporcionais 

• Estipula que a carga tributária deve ser 
distribuída proporcionalmente ao benefício 
total recebido. 

– Isso significada que o “excedente do contribuinte” 
deve ser distribuído de forma equivalente às 
diversas contribuições. 



Princípio do benefício: benefícios marginais 

• Estabelece que os impostos devem ser 
distribuídos com base nos benefícios 
marginais ou incrementos recebidos. Assim o 
critério do benefício torna-se análogo ao 
critério preço na economia. 
– O tributo a ser pago deve equivaler à avaliação 

feita pelo cidadão da utilidade marginal do serviço 
público a ele prestado. A receita gerada forneceria 
uma medida da utilidade do serviço público e 
graduaria sua oferta. 



Princípio do benefício: críticas 

• Medição impossível: a produção pública não é 
sujeita à lei do preço, pois encontra-se 
disponível como um todo e não existem 
formas possíveis para a determinação das 
quantidades consumidas. 



Princípio da Capacidade Contributiva 

• Parte da posição de que a abordagem do 
“benefício” é irrelevante. Independentemente 
da utilidade dos serviços públicos para as 
pessoas, estas devem contribuir na proporção 
de sua capacidade para tal. 

– Critério pode ser a renda bruta, líquida, a riqueza 
ou gastos de consumo (Renda = consumo + poupança) 



Princípio da capacidade de pagamento e eqüidade 

• O princípio da capacidade de pagamento sugere 
que os contribuintes devam arcar com cargas 
fiscais que representem igual sacrifício de bem-
estar, interpretado pelas perdas de satisfação 
no setor privado. 

– Eqüidade horizontal (igual tratamento para iguais) 

– Eqüidade vertical(desigual tratamento para 
desiguais) 



Princípio da progressividade 

• A incidência tributária pode ser: 

– Regressiva (supõe que os impostos devam crescer 
menos que a renda) 

– Proporcional (supõe que os impostos devam 
evoluir simultaneamente com a renda) 

– Progressiva (supõe que os impostos devam evoluir 
mais acentuadamente que a renda) 

• Os modernos sistemas fiscais consagram a 
progressividade na tributação. 



Princípio da progressividade 

• Justifica-se este enfoque pelo chamado 
“mínimo sacrifício agregado”. 

– Sugere que os contribuintes arquem com 
decréscimos marginais iguais na utilidade de sua 
renda. Caso a unidade de imposto cause a A uma 
perda de 5, enquanto para B seria de 15, o 
primeiro deve contribuir mais que o segundo. 



Outros princípios tributários 

• Rentabilidade: a base tributária deve ser 
suficientemente  ampla para aduzir ao 
Governo os recursos exigidos pelo volume de 
seus gastos. 

• Elasticidade: além de ampla, a base sobre a 
qual são calculadas as obrigações fiscais deve 
crescer continuamente, acompanhando 
aproximadamente o crescimento dos gastos 
do governo. 



Outros princípios tributários 

• Economicidade: a forma de contribuição 
selecionada deve ser razoavelmente simples 
de ser administrada, evitando que se 
comprometam frações significativas da 
arrecadação com o custeio da própria 
estrutura da máquina arrecadadora. 



Outros princípios tributários 

• Simplicidade: dado que o tributo é norma de 
rejeição social, quanto mais simples forem as 
regras de tributação e o procedimento 
arrecadatório, maior tende a ser o afluxo de 
rendas ao erário. Regras complexas e 
procedimentos incovenientes afastarão o 
contribuinte que, naturalmente, já não tem 
vontade de pagar tributo. 



Impostos: definições 

• Seu fato gerador não tem relação com 
qualquer atividade estatal voltada ao 
contribuinte. Seu fato gerador é sempre ligado 
a alguma manifestação de riqueza por parte 
do contribuinte. Não é contraprestacional, é 
chamado tributo não-vinculado. Dizem que é 
o tributo distributivo da riqueza. 



Impostos 

• Segundo o art. 16 do CTN, imposto é o tributo 
cujo fato gerador é uma situação que 
independe de uma contraprestação estatal 
específica relativa ao contribuinte. 

• Segundo o art. 145, § 1º da CF, os imposto 
devem ser graduados de acordo com a 
capacidade econômica do contribuinte. 



Impostos 

• 13 impostos 

– União: 7 

– Estados e DF: 3 

– Municípios: 3 



Espécies de Tributos 

• Impostos 

• Taxas 

• Contribuições de Melhoria 

• Contribuições Especiais 

• Empréstimos Compulsórios 
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Taxas: definições 

• Segundo o art. 77 do CTN, verifica-se que 
existe 2 tipos de taxas: taxa de serviço e taxa 
de polícia, com 2 fatos geradores distintos. 



Taxa de serviço 

• Prevê o CTN que a taxa tem como fato gerador 
a utilização, efetiva ou potencial, de um 
serviço público (específico e divisível). 

• A CF não menciona quais as taxas que cada 
esfera de governo poderá instituir. 



Taxa de polícia 

• Na redação do CTN, é a taxa cujo fato gerador 
é o exercício regular do poder de polícia 
(atividade administrativa que consiste na fiscalização e 
vigilância de certas atividades realizadas pelos particulares em 
geral, a fim de resguardar um interesse público ou a fim de 
garantir que o exercício dos direitos e da liberdade do 
empreendedor não venha prejudicar direitos ou a liberdade 
da coletividade). 

• Ex: taxa de alvará para construção, taxa de vigilância sanitária 



Preço Público 

• São remunerações pagas pelas pessoas em 
geral, pela utilização de determinados 
serviços. Diferem da taxa pois não são 
compulsórios. O dever de pagá-los surge de 
contrato entre o usuário e a prestadora. 

• Escapa da definição de tributo! 

• Ex: contraprestação energia elétrica, gás 
canalizado etc 



Contribuição de melhoria 

• Segundo o CTN é o tributo cujo fato gerador é 
a valorização imobiliária decorrente de obra 
pública. 



Empréstimos compulsórios e contribuições 
especiais 

• São tributos pois são: 

– Prestações pecuniárias 

– Compulsórias 

– Estabelecidas em lei 

– Não punitivas 

– São cobradas através de atividade plenamente 
vinculada às determinações legais. 



Empréstimo compulsório 

• Exigência pecuniária coativa sobre os 
contribuintes para  sustentar certos gastos 
circunstanciais (guerra, calamidade pública ou 
investimento público), assumindo a União o 
dever de promover a restituição. 



Contribuições especiais 

• Seguridade social – ou para o financiamento 
da seguridade social (saúde, assistência e 
previdência social) 

• Atividade de intervenção da União em 
determinados setores econômicos 
(contribuições interventivas) 

• Sustentação de algumas entidades de classe 
(contribuições corporativas) 



Fiscalidade 

• É o termo que designa a característica de um 
determinado tributo quando sua finalidade é, 
principalmente, arrecadatória. 

• Ex: IR, IPTU, ICMS, IPVA, contribuições especiais. 



Extrafiscalidade 

• É o termo que designa a característica de um 
determinado tributo quando sua finalidade é 
outra que não arrecadatória. Finalidade, por 
exemplo, econômica ou social.  

• É o chamado tributo regulador. 

• Ex: II, IE, IOF, IPI, ITR. 



Tributo Vinculado 

• É aquele cujo fato gerador relaciona-se 
(vincula-se) a algum tipo de atividade estatal 
em prol do contribuinte. 

• Ex: taxas e contribuição de melhoria 



Tributo não-vinculado 

• É aquele cujo fato gerador em nada se 
relaciona com alguma atividade estatal em 
direção ao contribuinte. 

• Ex: impostos 



Tributo de arrecadação vinculada 

• Tem o produto de sua arrecadação 
comprometido com determinada despesa ou 
programa. 

• Ex: empréstimos compulsórios e contribuições 
especiais 



Tributo de arrecadação não-vinculada 

• Aquele cujos recursos arrecadados podem ser 
livremente usados (como dispuser a lei 
orçamentária do ente tributante) em 
quaisquer despesas do ente estatal, não 
havendo uma determinação prévia de vínculo 
entre a receita e a despesa. 

• Ex: impostos, taxas e contribuição de melhoria. 



Contribuinte de  direto 

• Aquele que tem por lei o dever de pagar. É a 
regra geral. 



Contribuinte de fato 

• Aquele que, sob uma ótica essencialmente 
econômica, suporta o ônus da carga tributária. 



Tributo direto 

• Quando há coincidência das figuras do 
contribuinte de direito e de fato na mesma 
pessoa teremos o chamado tributo direto. 



Tributo indireto 

• Quando o contribuinte de direito consegue, 
através de uma situação de mercado, 
transferir a outra pessoa o encargo econômico 
estaremos diante do chamado tributo 
indireto. 



Tipos de impostos 

• Progressivos 

• Regressivos 

• Proporcionais 



Impostos progressivos 

• Aplicam-se maiores percentuais de impostos 
para as classes de renda mais alta. 

• Torna a distribuição de renda menos desigual 
após sua aplicação. 



Impostos regressivos 

• Tributa-se mais fortemente as camadas mais 
baixas de renda. Quanto menor o nível de 
renda, maior o percentual de imposto a ser 
pago pelo indivíduo. 

• A distribuição de renda se concentra mais nas 
classes de maior poder aquisitivo. 



Impostos proporcionais ou neutros 

• Aplica-se a mesma alíquota do tributo para os 
diferentes níveis de renda. 

• Não tem efeito sobre a distribuição de renda 
na sociedade. 



Carga Fiscal 

• Progressiva 

• Regressiva 

• Neutra 



Questões importantes sobre o sistema 
tributário de um país. 

• Os tributos que o compõe não provocam distorções 
sobre as decisões dos agentes econômicos? 

• O grau de eqüidade do sistema é satisfatório? 

• Qual deve ser o equilíbrio entre a tributação de bens 
e a tributação da renda? 

• O custo de sua administração é adequado? 



• Do ponto de vista da eficiência, o sistema tributário 
ideal é aquele consistente com a alocação paretiana 
ótima de recursos.  

– Seria aquele que não alterasse os preços relativos 
determinados pelo mercado, não influindo nas 
decisões privadas de produção e consumo. 



Condições para o bem-estar 
máximo 

• Um arranjo de Pareto ótimo (Pareto eficiente) 
é aquele em que qualquer mudança na 
produção ou distribuição que coloque uma ou 
mais pessoas em melhor situação deixa as 
outras num nível pior. 

• Para alcançar uma situação de bem-estar 
máximo, segundo Pareto é necessário: 



Condições de Pareto 

• Condição marginal para a troca 

• Condição marginal para a substituição de 
fatores 

• Condição marginal para a substituição de 
produções 

 



Na livre concorrência... 

• Na ausência de externalidades, existe o 
máximo de bem-estar, devido ao fator 
maximizador de produtores e consumidores. 

• As condições de Pareto-ótimo não podem ser 
aplicadas a medidas reditributivas que, por 
definição, melhoram a situação de um 
indivíduo às expensas de outro. 



Regra geral um novo tributo gera... 

• Custo de eficiência e acarreta efeitos sobre a 
distribuição de renda. 

• A busca da completa neutralidade do tributo 
leva a conflitos com a necessidade de se 
conferir maior eqüidade a um sistema 
tributário. 



Curva Reversa 

• Origina-se dos efeitos causados pela 
instituição ou aumento das alíquotas do IR e 
sobre a oferta de trabalho. 

• Leva aos chamados: 

– Efeito-substituição 

– Efeito-renda 



Efeito-substituição 

• Ocorre porque a instituição ou aumento do IR 
diminui o valor do salário adicional ganho por 
horas trabalhadas. O salário-líquido diminui o 
que faz com que este prefira trabalhar menos 
e gozar mais lazer.  

• Assim, o efeito-substituição afeta 
negativamente a oferta de trabalho. 



Efeito-renda 

• Decorre da diminuição do total da renda 
líquida do trabalhador em função da 
instituição ou aumento do IR. 

• O trabalhador fica mais pobre e tentará 
compensar a redução da renda através de um 
maior número de horas trabalhadas. 

• O efeito-renda afeta positivamente a oferta de 
trabalho. 



Impacto na oferta de trabalho 

• Os teóricos admitem que, no caso de 
impostos progressivos, nas faixas das alíquotas 
marginais mais altas, há prevalência do efeito-
substituição sobre o efeito-renda. 

• Mostrar curvas... 



Efeito da inflação sobre a distribuição da carga fiscal 

• Atua como tributo sobre os encaixes reais, afetando 
relativamente  mais as classes de menor poder 
aquisitivo. 

• De outro modo, erode a base e recolhimento dos 
tributos, ainda que sejam protegidos por algum 
esquema de indexação. O resultado é um aumento 
da regressividade do sistema, uma vez que os 
assalariados (menor renda) são os mais atingidos. 



Imposto inflacionário 

• Alguns teóricos dizem que o financiamento do 
déficit público só pode ser feito por tributação 
ou endividamento, visto que a emissão de 
moeda (geradora de inflação) para esse fim 
pode ser considerada forma alternativa de 
tributação. 



Imposto inflacionário 

• Regressivo pois os menos favorecidos não tem 
acesso à proteção contra a inflação. 

• Por outro lado diminui as dívidas do governo, 
como o pagamento dos salários; 

• Propicia mecanismos de correção monetária 
para as receitas governamentais. 



Recursos Comuns 

• Tragédia dos comuns: 

– Uma parábola que ilustra porque os recursos 
comuns são mais utilizados do que seria desejável 
do ponto de vista social. 

• A solução para o problema de uso excessivo 
de recursos comuns é descer direito de 
propriedade. Caso não seja possível o governo 
pode criar impostos que diminuam o uso do 
recurso. 



Resumo 

• Em geral as alocações determinadas pelo 
mercado são eficientes; 

• Entretanto existem casos onde o mercado 
falha em determinar a alocação socialmente 
ótima; 

• Nestes casos o governo deve agir ou 
regulando o mercado ou ofertando 
diretamente alguns bens. 



Política Fiscal 

• A arrecadação e o gasto do governo, além de 
viabilizar projetos importantes e corrigir 
externalidades, afetam a produção de uma 
determinada economia. Este é o aspecto 
macroeconômico das finanças públicas. O uso 
da tributação e do gasto para afetar a 
economia como um todo é chamado de 
política fiscal. 



Déficit Nominal 

• O déficit nominal corresponde ao total de 
gastos do governo menos o total arrecadado. 
O déficit nominal pode ser calculado pelo 
método “acima da linha” ou “abaixo da linha”, 
quando é calculado pelo último método 
costuma ser chamado de Necessidade de 
Financiamento do Setor Público (NFSP). 



Cálculo do Déficit Nominal 

• Método “acima da linha”: Consiste no cálculo 
do déficit por meio dos fluxos de receitas e 
despesas. 

• Método “abaixo da linha”: Consiste no cálculo 
do déficit por meio da variação na dívida 
pública. 



Déficit Primário 

• O déficit primário é obtido a partir do déficit 
nominal. Seu cálculo exclui as despesas e 
receitas financeiras. Como o governo 
brasileiro paga mais juros do que recebe o 
déficit nominal é maior que o primário. 

• Nos últimos anos as contas brasileiras 
apresentam superávit primário e déficit 
nominal. 



Resultado do Setor Público no Brasil 



Déficit Operacional 

• O déficit operacional é igual ao déficit 
primário acrescido do pagamento de juros 
reais. Este conceito foi muito usado no Brasil 
nos períodos de inflação elevada. 



Gasto Público e Demanda Agregada 

• Quando o governa aumenta seus gastos ocorre um aumento 
da despesa total que causa um deslocamento para direita da 
demanda agregada. 

• De acordo com os economistas keynesianos o deslocamento 
da demanda agregada causa um aumento da produção, pelo 
menos no curto prazo. Economistas das escolas clássica e 
novo-clássica acreditam que o deslocamento da demanda 
agregada apenas aumenta o nível geral de preços. 

• Na perspectiva keynesiana um ajuste fiscal tende a reduzir o 
PIB, pelo menos no curto prazo. Na perspectiva clássica um 
ajuste fiscal tende a liberar mais recursos para o setor privado 
e pode aumentar o PIB. 



Determinação do Produto e do Preço 
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Déficit Público e Taxa de Juros 

• Quando o governo gasta mais do que 
arrecada, o déficit orçamentário resultante 
reduz a poupança nacional. 

• Isto reduz a oferta de fundos emprestáveis a 
disposição das firmas e das famílias. 



Déficit Público e Taxa de Juros 

Taxa 
de 
juros 

Fundos 
emprestáveis 

Oferta 

Demanda 

Nova oferta 



Inflação e Déficit Público 

• Para financiar seus gastos sem aumentar os 
impostos nem vender títulos no mercado o 
governo pode imprimir moeda. 

• A “receita” obtida com a impressão de moeda 
é chamada senhoriagem. 

• Imprimir moeda para financiar gastos causa 
inflação. A inflação pode ser vista como um 
imposto sobre as pessoas que guardam 
dinheiro. 



Curva de Laffer para o Imposto Inflacionário 

Arrecadação 

Inflação 

Máximo de arrecadação 
do Imposto Inflacionário 



Inflação e Déficit Público 

• Efeito Oliveira-Tanzi 

– O aumento da inflação reduz o valor real da 
arrecadação de outros impostos devido a 
existência de uma defasagem entre o fato gerador 
do imposto e a sua coleta. 

• Efeito Patinkin 

– Taxas de inflação altas ajudam a reduzir o déficit 
público devido a queda do valor real dos gastos 
públicos. 



Leis Orçamentárias (C.F. art. 165) 

• Plano Plurianual (PPA): Estabelece o 
planejamento de médio prazo (quatro anos). 

• Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): Faz a 
ligação entre o plano e o orçamento do ano. 

• Lei Orçamentária Anual (LOA): Trata-se do 
orçamento propriamente dito, com a previsão 
de toas as receitas e despesas do ano. 



Leis Orçamentárias 

• Até o dia 31 de agosto do primeiro ano de mandato presidencial, o 
Poder Executivo envia o projeto do PPA ao Congresso Nacional, que 
vigorará de seu segundo ano de mandato até o fim do primeiro ano 
de mandato do próximo Presidente da República. 

• O projeto da LDO é encaminhado ao Congresso até 15 de abril de 
cada ano. Entre outras atribuições, essa lei estabelece metas e 
prioridades para a elaboração do orçamento, limita as despesas de 
capital e estabelece as políticas de aplicações das agências 
financeiras oficiais para o ano seguinte. 

• O Poder Executivo envia o projeto de LOA ao Congresso Nacional 
até 31 de agosto de cada ano, acompanhado de mensagem em que 
se analisam a macroeconomia e a situação fiscal do país. Esse 
projeto de lei engloba o orçamento fiscal, o orçamento da 
seguridade social e o orçamento de investimento de empresas que a 
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com 
direito a voto. 



Unidades 
Orçamentárias 

Órgãos 
Setoriais 

SOF 
Presidente da 

República 

Congresso 
Nacional 

Processo Orçamentário 



Classificação dos Processos Orçamentários 

• Processo Hierárquico: O ministro das finanças 
possui poder sobre os demais ministros e os 
parlamentares não podem alterar o total de 
gastos, apenas sua distribuição. 

• Processo Colegiais: Existe igualdade entre os 
ministros setoriais e o ministro das finanças. 
No Legislativo, os parlamentares poderiam 
aumentar o total dos gastos e o déficit 
público. 



Os gastos públicos podem ser classificados sob três ópticas principais: 

 

 Da finalidade do gasto; 

 Da natureza do dispêndio; (Custeio, Investimento, Transferências e 

Inversões. 

 Do agente encarregado da execução do gasto. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS 

GASTOS PÚBLICOS 



IVA – IMPOSTO SOBRE O 

VALOR ADICIONADO 

 

  Imposto neutro; 

 

  Não afeta a competitividade; 

 

  Dificuldade de evasão; 

 

  Caráter auto-fiscalizador; 

 

  Bens de produção podem ser fácil e totalmente isentos. 



O GASTO PÚBLICO 

Há algumas funções que são típicas do Governo. Dentre elas 

as mais importantes são: 

 

  Saúde 

  Educação 

  Defesa Nacional 

  Policiamento 

  Regulação 

  Justiça 

  Assistencialismo 



ESTRUTURA FUNCIONAL DAS 

DESPESAS FEDERAIS 

A distribuição por funções e programas dos gastos públicos 

mudou significativamente durante os últimos 30 anos. 

 

              Ver gráfico. 
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Principais mudanças: 

 

 Expansão significativa da função seguridade social; 

 Perda de participação dos investimentos em infra-estrutura 

econômica; 

 Moderado aumento na participação dos gastos em saúde e educação; 

 Aumento da participação dos gastos com bens públicos. 



DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA 

Outra forma de analisar as despesas públicas (período de 1970 a 

1975) 

 A evolução da despesa corrente do governo aponta para 

um crescente aumento; 

 O crescimento das despesas com os juros da dívida 

pública, explica pelo aumento do déficit público 

(endividamento); 

 Os dispêndios com transferências apresentaram um 

crescimento acentuado na década de 90; 

 Aumento dos gastos com inativos e pensionistas a partir 

dos anos 90; 

 Os gastos com investimentos são mais voláteis. 

 



COMPOSIÇÃO DOS GASTOS POR NÍVEL DE GOVERNO 

 GOVERNO FEDERAL 

• Gastos com consumo, transferências correntes, investimentos, 

pagamento de juros e amortização da dívida correspondem em 

média a 91,5% do total dos gastos; 

 ESTADOS 

• Gastos bem diferentes do Governo Federal 

• Gastos com consumo representam em média 42,5% do 

orçamento estadual; 

 MUNICÍPIOS 

• Os Município despenderam em média 2/3 de seus gastos com 

consumo, superando a proporção dos Estados. 

 



 Países com elevado nível de renda despenderam em média 46% de 

seu orçamento com consumo; 

 

 Países com renda baixa, a proporção foi menor, mas os gastos com 

salários representaram a maior fatia (5,6% do PIB ou 20,3 do 

orçamento total); 

PADRÕES INTERNACIONAIS 



 Nos 3 grupos de países as transferências ocuparam parcelas 

importantes do orçamento (aumento da expectativa de vida X 

envelhecimento da população); 

 

 Os países com elevado nível de renda despenderam maiores recursos 

nas áreas de saúde e educação (10% do PIB ou 25,6% dos gastos totais) 

em relação aos demais países (4,1% do PIB ou 17,2% dos dispêndios 

totais). 

PADRÕES INTERNACIONAIS 



ORÇAMENTO PÚBLICO 



História do Planejamento no Setor Público 
Brasileiro 

• Plano SALTE: Adotado em 1947 no governo do presidente 
Eurico Dutra. Foi o pioneiro do planejamento público no 
Brasil. Priorizava as áreas de Saúde, Alimentação, Transporte 
e Energia (esta a razão do nome). Previa financiamento dos 
gastos com recursos da Receita Federal e com empréstimos 
externos. 

• Plano de Metas: Implementado no governo do presidente 
Juscelino Kubitschek. Avançava na idéia de submeter o 
desenvolvimento do país a ação do estado. Tinha como alvos 
os setores de energia e transporte, a indústria intermediária, 
as indústrias produtoras de equipamentos e a construção de 
Brasília. 



História do Planejamento no Setor Público 
Brasileiro 

• I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND): Implementado no início 
dos anos 70 pelo governo Médici marcou o período conhecido como 
Milagre Brasileiro. Caracterizava-se pelos grandes projetos de integração 
nacional e pela expansão das fronteiras de desenvolvimento. 

• II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND): Elaborado no governo 
Geisel tinha como foco a indústria de base e a busca de autonomia em 
insumos básicos. Mostrava clara preocupação com a questão energética, 
estimulando a pesquisa em energias alternativas (e.g. energia nuclear e 
programa do álcool) e realizando a construção de novas hidrelétricas. A 
crise do petróleo que ocorreu no final dos anos setenta inicia um longo 
período de estagnação na economia brasileira e marca o fim dos grandes 
programas de planejamento do desenvolvimento. 



A Constituição de 1988 e o PPA 

• A Constituição de 1988, em seu artigo 165, 
estabelece que, por iniciativa do Poder 
Executivo, deve ser elaborado o Plano 
Plurianual (PPA). 

• O PPA deve estabelecer, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas 
da administração pública federal para 
despesas de capital e outras delas decorrentes 
e para as despesas relativas a programas de 
duração continuada. 

• A vigência do PPA inicia-se no segundo ano do 
mandato presidencial e termina no primeiro 
ano do mandato seguinte. 



Orçamento Programa 

• Na primeira fase do planejamento público (1940 – 1980) o foco estava em 
grandes programas de desenvolvimento. Na segunda fase (1988 até hoje) 
a questão central é a gestão dos recursos públicos. 

• A necessidade de garantir que os gastos públicos tenham a maior 
eficiência possível exige o uso de novos métodos de decisão orçamentária. 
Tais métodos, conhecidos como “orçamento-programa” juntamente com o 
uso de métodos privados de gerenciamento contribuem para um melhor 
uso dos recursos públicos. 

• A principal característica do orçamento-programa, que o distingue dos 
chamados métodos tradicionais, é a ênfase no objetivo do gasto, em vez 
de preocupação com a categoria do dispêndio. 



Orçamento Programa 

• A necessidade de garantir que os gastos públicos tenham a 
maior eficiência possível exige o uso de novos métodos de 
decisão orçamentária. Tais métodos, conhecidos como 
“orçamento-programa” juntamente com o uso de métodos 
privados de gerenciamento contribuem para um melhor uso 
dos recursos públicos. 

• A principal característica do orçamento-programa, que o 
distingue dos chamados métodos tradicionais, é a ênfase no 
objetivo do gasto, em vez de simples preocupação com a 
categoria do dispêndio. 



Exigências para Implementação do Orçamento 
Programa 

• Avaliação e comparação dos diferentes programas 
desenvolvidos pelo governo em termos de sua contribuição 
para os objetivos nacionais; 

• Determinação de como os objetivos preestabelecidos podem 
ser atingidos com um mínimo de dispêndio de recursos; 

• Projeção das ações governamentais para um horizonte de 
tempo superior ao período usual de um ano; e 

• Revisão dos objetivos, programas e orçamentos à luz da 
experiência passada e de modificações na conjuntura. 



Razão Custo Benefício 

• Em geral projetos que apresentam uma razão 
custo-benefício maior do que um são 
considerados como justificáveis. 



Problemas com Análise Custo-Benefício 

• Como identificar e medir custos e benefícios? 

• Qual a taxa apropriada para descontar estimativas futuras de 
custos e benefícios no cálculo dos respectivos valores atuais? 

• Como estabelecer o período em que se fazem notar os custos 
e os benefícios dos projetos? 

• Como agregar custos e benefícios de vários projetos 
complementares, tendo em vista estender a análise no nível 
de programas executados pelo governo? 



PPA, LDO e LOA 

• A LDO é o elo entre o PPA e a LOA. Uma das principais funções da 
LDO será a de selecionar dentre os programas incluídos no PPA 
aqueles que terão prioridade na execução do orçamento 
subseqüente. 

• A elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 
deverá ser realizada pelo Poder Executivo e submetida à apreciação 
e aprovação do Poder Legislativo. 

• No caso de municípios, o prazo de encaminhamento e aprovação da 
LDO deve contar na Lei Orgânica do Municipal (LOM). Caso não 
esteja previsto nenhum prazo na LOM, o Executivo poderá 
encaminhá-la a qualquer tempo, desde que se garanta um prazo 
razoável para sua apreciação e aprovação e não se comprometa a 
elaboração orçamentária. 



Lei de Diretrizes Orçamentárias 

• A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei 
orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento. (Constituição Federal, Art. 165) 

• Além de dispor sobre estes tópicos, a LDO deverá conter dois Anexos, o 
Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais. O Art. 63 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal faculta aos Municípios com menos de 50 mil 
habitantes elaborar os referidos anexos apenas a partir de 2005. 

• Exemplos da LDO para o Município do Rio de Janeiro, inclusive os anexos, 
podem ser encontrados aqui. 

CF_Art165.doc
http://cmrj3.cmrj.gov.br/ofc/mrj/ldo/


Lei Orçamentária Anual 
• O Orçamento Anual (estabelecido pela LOA) visa concretizar os 

objetivos e metas propostas no PPA, segundo as diretrizes 
estabelecidas pela LDO. 

• A proposta de LOA compreende os três tipos distintos de 
orçamento da União, a saber: 
– Orçamento Fiscal: compreende os poderes da União, os 

Fundos, os Órgãos, Autarquias, inclusive as especiais e 
Fundações instituídas e mantidas pela União; abrange, 
também, as empresas públicas e sociedades de economia 
mista em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto e que recebam 
desta quaisquer recursos que não sejam provenientes de 
participação acionária, pagamentos de serviços prestados, 
transferências para aplicação em programas de 
financiamento atendendo ao disposto na alínea "c" do inciso 
I do art. 159 da CF e refinanciamento da dívida externa. 



 
Orçamento de Seguridade Social: compreende todos 
os órgãos e entidades a quem compete executar ações 
nas áreas de saúde, previdência e assistência social, 
quer sejam da Administração Direta ou Indireta, bem 
como os fundos e fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público; compreende, ainda, os demais 
subprojetos ou subatividades, não integrantes do 
Programa de Trabalho dos Órgãos e Entidades 
mencionados, mas que se relacionem com as referidas 
ações, tendo em vista o disposto no art. 194 da CF 
Orçamento de Investimento de Empresas Estatais: 
previsto no inciso II, parágrafo 5º do art. 165 da CF, 
abrange as empresas públicas e sociedades de 
economia mista em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto. 



LRF 



O QUE É A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL ? 

 Basicamente, é um conjunto de normas para 
que a União, os Estados e os Municípios 
administrem com prudência suas receitas e 
despesas, e evitem desequilíbrios 
orçamentários e o endividamento excessivo.  



OS “PILARES” DA  
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL ? 

• Cinco “pilares”: 

 Sistema de planejamento e execução orçamentária; 

 Controle dos três grandes agregados de despesas: 
pessoal, seguridade (saúde, assistência social e 
previdências) e juros; 

 Controle e restrições ao endividamento; 

 Transparência; 

 Sanções de caráter pessoal. 

 



O QUE DEVERÁ SER FEITO EM TERMOS DE PLANEJAMENTO ? 
 

 

 Plano Plurianual (art. 3º) 

 

 Lei de Diretrizes Orçamentárias 

 

 Lei de Orçamento Anual 

  



TRANSPARÊNCIA 

• Relatórios periódicos. 

• Divulgação de planos, orçamentos, prestações 
de contas e relatórios na internet (linguagem 
clara, objetiva). 

• Audiências públicas e incentivo à participação 
popular na elaboração e discussão dos planos, 
LDO e orçamentos. 



O QUE OS  ESTADOS DEVERÃO FAZER 

• Preparar sua Administração (modernização e 
informatização) para: 

 controlar melhor suas receitas e despesas e a 
execução do orçamento; 

 Procurar fontes alternativas para financiamento 
de seus projetos (parcerias);  

 Não contar mais com a possibilidade de 
refinanciamento de suas dívidas pela União ou 
Estados. 



O QUE OS GOVERNANTES DEVERÃO FAZER 

 Preparar-se para elaborar e cumprir um 
orçamento (previsões criteriosas, limitação de 
empenho. Orçamento real, não fictício); 

 Preparar-se para fazer uma administração mais 
transparente e prestar contas, periodicamente, à 
população e ao Poder Legislativo (deverá ser 
incentivada a participação popular e dada ampla 
divulgação ao PPA, LDO, orçamentos, relatórios e 
prestações de contas - art. 48); 

 



O QUE OS GOVERNANTES DEVERÃO FAZER 

 Preparar-se política e administrativamente para 
as dificuldades de realizar obras no final do 
mandato; 

 Não contar com a prática de inscrição em restos a 
pagar como forma de rolar dívidas com 
fornecedores (limitação de empenho); 

 Preparar-se para estabelecer e cumprir metas de 
arrecadação, despesas e resultado primário. 



COMENTÁRIOS FINAIS 

• A ênfase da LRF em controlar a dívida, 
proteger o patrimônio e planejar a 
administração dos entes públicos tem 
por objetivo maior melhorar a vida da 
população. 

 
 



Programa 

 

• Fontes do Direito 
 
• Sistema Tributário Nacional 
 
• Princípios Constitucionais Tributários 

 
• Elementos do Tributo 

 
• Elementos da Obrigação Tributária 
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FONTES DO DIREITO 

 

Fontes Principais 

Fontes Secundárias 
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Fontes do Direito 

• Fontes Principais 
– Leis 

» Constituição, Emendas Constitucionais, Leis 
Complementares, Leis Ordinárias, Medidas 
Provisórias, Leis Delegadas, Decretos Legislativos, 
Resoluções (do Senado) 

– Tratados e convenções internacionais 

• Fontes Secundárias 
– Regulamentação 

– Jurisprudências 

– Usos e Costumes 
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INOVAM 

NÃO 

INOVAM 



Limites ao Poder de  
Tributar 

• O art. 150 da CF impõe limites ao poder do 
Estado em matéria tributária por meio do 
estabelecimento de princípios. 

 

• Os princípios são os fundamentos do 
ordenamento jurídico e prevalecem sobre 
todas as demais normas. 
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Princípios Tributários 

• Legalidade 

• Isonomia 

• Irretroatividade 

• Anterioridade 

• Reserva de lei complementar 

• Reserva de lei para renúncia fiscal 

• Imunidade tributária 

134 



Legalidade 

• É vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 

 

• Lei = fonte primária (e não decreto, portaria, instrução normativa etc.) 

 

• O aumento de tributo pode se dar não apenas pelo aumento da alíquota, 

mas também pela ampliação da sua base de cálculo. 
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Isonomia (ou igualdade) 

 

 

• Obrigatoriedade do agente arrecadador de tratar igualmente os 

contribuintes que se encontrem em situação econômica (capacidade 

contributiva) equivalente. 
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Irretroatividade 

• É vedado cobrar tributos cujos fatos geradores tenham ocorrido antes do 

início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. 

 

• Objetiva preservar:  

• o direito adquirido 

• o ato jurídico perfeito 

• a coisa julgada 

 

• Exceção feita à lei penal, que retroage para beneficiar o réu (quando a lei 

anterior era mais severa). 
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Anterioridade 

• É vedado cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que tenha sido 

publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 

 

• Para ser cobrado num determinado exercício financeiro, a lei deverá ser 

promulgada até o final do exercício anterior. 

 

• Exceções: 

• Imposto de Importação, exportação, produtos industrializados e sobre 

operações financeiras. 

 

• Contribuições sociais (90 dias) 
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Reserva de Lei Complementar 

• A CF reservou para a lei complementar o poder de dispor sobre normas 
gerais em matéria de legislação tributária, dentre as quais: 

 

• definição de tributos e suas espécies 

• fato gerador, base de cálculo e contribuinte 

• obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributárias 

• regular as limitações constitucionais ao poder de tributar 

 
• A lei complementar em matéria de legislação tributária é o CTN - Código 

Tributário Nacional (Lei 5.172/66) – com as alterações da LC 104/2001. 

139 



Reserva de Lei Específica para 
Renúncia Fiscal 

• Renúncia fiscal = isenção, subsídio, redução de base de cálculo, 

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão. 

 

• A renúncia fiscal somente pode ocorrer por lei dentro das competências 

do ente federativo (federal, estadual ou municipal). 

 

• A LRF determina que, para cada renúncia de receita, deve haver outra 

fonte ou recurso que compense a perda de arrecadação. 
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Imunidade Tributária 

• É vedada a instituição de imposto: 
 

• entre os entes federativos (reciprocidade) 
 

• templos de qualquer culto 
 

• patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, sindicatos, 
instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos 
 

• livros, jornais, periódicos e papel destinados à sua impressão 

 
• Refere-se somente à espécie de tributo denominada 

“imposto”. 
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Obrigação Tributária 

• É o vínculo jurídico que une duas pessoas, 
uma chamada sujeito ativo (Fisco) e outra 
sujeito passivo (contribuinte), o qual, em vista 
de ter praticado um fato gerador tributário, 
deve pagar ao primeiro certa quantia em 
dinheiro (tributo). 

CASSONE (2001, P. 136) 
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Hipótese de Incidência 

• É a descrição que a lei faz de um fato 
tributário que, quando ocorrer, fará nascer a 
obrigação tributária (do sujeito passivo em 
relação ao sujeito ativo). 

• A lei descreve um fato “hipotético”, mas a 
obrigação tributária nasce somente com a sua 
ocorrência. 
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Aspectos da Hipótese de Incidência 
ASPECTOS DA 
HIPÓTESE DE 
INCIDÊNCIA CARACTERIZAÇÃO 

Pessoal 
Definição do Sujeito Ativo (credor) e do Sujeito 
passivo (devedor) da obrigação tributária. 

Temporal 
Definição do momento exato do fato gerador da 
obrigação tributária. 

Espacial 

Definição do lugar em que terá que ocorrer o fato 
gerador, que deverá situar-se dentro dos limites 
territoriais em que o ente federativo têm a 
competência tributária 

Material 
Definição do fato que será objeto de tributação. 
Normalmente é expresso por uma ação: importar, 
exportar, industrializar, prestar serviços. 

Quantificativo 

Definição da base de cálculo (expressão da grandeza 
do aspecto material) e da alíquota (percentual a ser 
aplicado sobre a base de cálculo) para determinação 
do montante do tributo. 



Fato Gerador 

• É o fato que gera a obrigação tributária. 

• Refere-se à concretização da hipótese de incidência, 
conforme prevista na lei (subsunção). 

• Deve ser definido em lei complementar. 

• Exemplos: 

• Prestar serviços (ISS) 

• Fazer circular mercadorias (ICMS) 

• Receber ou ser creditado renda (IR) 
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Fato Gerador 

• Instantâneo – concretiza-se num único ato. 
• Ex.: ITBI. 

• Periódico – concretiza-se em vários atos, mas são apurados 
num determinado período.  

• Ex.: IPI, ICMS, PIS/COFINS. 

• Complexivo – quando resulta de uma série de operações para 
apuração da base de cálculo e do montante devido.  

• Ex.: IRPF, IRPJ. 

• Persistente – é constante, permanente, sem prazo para 
conclusão.  

• Ex.: IPTU, ITR, IPVA. 
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Base de Cálculo 

• É o valor sobre o qual é aplicada a alíquota para 
apuração do montante de tributo a pagar. 

• Deve ser definida em lei complementar. 

• Sua alteração está sujeita aos princípios da 
legalidade, anterioridade e irretroatividade. 

• Ex.: faturamento mensal (COFINS), lucro real ou 
presumido (IRPJ). 
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Alíquota 

• É o valor ou percentual definido em lei que, aplicado à base 
de cálculo, determina o montante do tributo a pagar. 

• A alíquota pode ser: 
• específica – expressa em valor monetário 

• ad valorem – expressa em percentual 

• progressiva – expressa em valores monetários ou percentuais crescentes 
por faixa 

• Exemplo: IRPF 
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RENDIMENTO     % DEDUÇÃO 

Até R$ 1.434,59  isento       - 

De R$ 1.434,60 a R$ 2.150,00    7,5%    107,59 

De R$ 2.150,01 a R$ 2.866,70    15%    268,84 

De R$ 2.866,71 a R$ 3.582,00    22,5%    483,84 

Acima de R$ 3.582,00     27,5%   662,94 

Salário = R$ 3.800,00 

BC = R$ 3.800,00 

IRPF = R$ 3.800,00 x 27,5% - 

662,94 = 382,06 



Alíquota 

• Alíquota Normal 
– A lei determina a aplicação de uma alíquota considerada normal para 

a cobrança do imposto. 

• Alíquota Adicional 
– Além da alíquota normal, a lei pode determinar o pagamento de um 

imposto adicional sobre determinado valor que ela fixar. 

• Exemplo: IRPJ 
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ALÍQUOTA       % 

Alíquota Normal   15% 

Adicional sobre a parcela 

do lucro que exceder a  

quantia de R$ 20.000 / mês  10% 

Lucro Real = R$ 80.000,00 

IRPJ =  R$ 80.000,00 x 15% 

               R$ 60.000,00 x 10%  

IRPJ =    R$ 18.000,00 



Montante 

• É o valor do tributo a ser pago, resultante da 
aplicação da alíquota sobre a base de cálculo. 
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MONTANTE = ALÍQUOTA X BASE DE CÁLCULO 



Obrigação e 
Obrigação Tributária 

• Obrigação = relação jurídica que se estabelece entre um 
sujeito passivo (devedor) e sujeito ativo (credor), que passa a 
exigir uma prestação de caráter patrimonial (objeto), em 
virtude de uma causa que pode ser: 

 
• a vontade das partes (ex voluntate)  direito privado; ou 

 
• a vontade da lei (ex lege)  direito público. 

 
• A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA tem como causa a lei (ex lege), 

mas pode derivar de obrigações de direito privado (ex 
voluntate). 
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Obrigação de Direito Privado e de 
Direito Público 

• Uma simples obrigação de direito privado pode gerar 
diferentes obrigações de direito público, como, por 
exemplo, numa venda de mercadoria a prazo: 

 
• obrigação de direito privado  sujeito ativo 

(vendedor/credor), sujeito passivo 
(comprador/devedor), pagamento do preço (objeto) e 
causa (vontade das partes) 
 

• obrigações de direito público  fato gerador do IPI (pela 
saída da mercadoria), do ICMS (pela circulação da 
mercadoria), do COFINS e do PIS (pelo faturamento). 
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Obrigação  
Principal e Acessória 

• OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 
• Tem como objeto o pagamento do tributo ou sanção (multa/juros). 

 

• OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA 
• Tem como objeto os deveres administrativos.  

 

• Não importa em pagamento de tributo, mas o seu descumprimento pode 
gerar multas, que não são tributos, mas sim sanção pela prática de atos 
ilícito. 

 

• Exemplos: inscrever-se no CNPJ, emitir notas fiscais, escriturar os livros 
fiscais e contábeis, preencher guias de recolhimento etc. 
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Sujeito Ativo 

• É o credor da obrigação tributária. 

 

• É sempre uma pessoa jurídica de direito público. 

 

• Deve ter competência constitucional para instituir e cobrar o 
tributo objeto da obrigação tributária. 

 

• Podem ser sujeitos ativos os entes federativos (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios) e as suas autarquias 
(exemplo: INSS). 

154 



Sujeito Passivo 

 
 

• É o devedor da obrigação tributária. 
 

• É sempre um particular (PF ou PJ). 
 

• Caracteriza-se como: 
 

• Contribuinte 

 

• Responsável 

 

• Substituto Tributário 
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Contribuinte – Responsável – 
Substituto tributário 

• Contribuinte  é o contribuinte “de fato”, isto é, que tem relação pessoal e direta 
com o fato gerador, independentemente de contratos particulares que repassam a 
obrigação para outros particulares. Ex.: repasse do IPTU para o locatário de imóveis. 

 

• Responsável  é o contribuinte “de direito”, isto é, eleito pela lei para responder 
pela obrigação tributária, em substituição ao contribuinte “de fato”, dada a maior 
complexidade para alcançá-lo. Ex.: IRRF, IPI, ICMS, INSS, ISS etc. 

 

• Substituto Tributário  é o contribuinte “de direito” responsável pelo pagamento 
do tributo cujo fato gerador deverá ocorrer posteriormente, porque é futuro e 
presumido num elo posterior da cadeia produtiva. Tem como objetivos: simplificar a 
fiscalização, antecipar receitas, evitar a sonegação fiscal. Ex.: tributos incidentes 
sobre o preço  de automóveis, tintas e vernizes, produtos farmacêuticos, gasolina 
etc. 
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Sujeição Passiva Indireta 

• Solidariedade – são solidários em relação à obrigação tributária os sócios e 
as sociedades resultantes de fusões, cisões, incorporações, transformações 
etc. 

 

• Responsabilidade Tributária: 

• dos sucessores – adquirentes (inter vivos), herdeiros 
(causa mortis), fusão/cisão/ 
incorporação/transformação de sociedades etc. 
 

• de terceiros – incapazes (tutor, curador, pais e 
responsáveis), administradores de bens de terceiros, 
inventariantes, síndicos (falência), diretores, gerentes e 
representantes legais de pessoas jurídicas de direito 
privado. 
 

• por infrações fiscais – criminais ou não criminais. 
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Responsabilidade por Infrações 
Fiscais 

• De natureza não criminal 
• A responsabilidade por débitos fiscais legais, oriundos 

de atrasos de pagamento de tributos declarados ou 
erros não intencionais, é transferível nos casos 
previstos em lei (arts. 128 a 135 do CTN). 

 

• De natureza criminal 
• Por outro lado, a responsabilidade tributária torna-se 

pessoal e intransferível quando provada a intenção do 
contribuinte em omitir ou diminuir pagamentos de 
tributos, valendo-se se subterfúgios que modifiquem a 
veracidade dos fatos.  
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Crimes Tributários 
 

TIPO CARACTERIZAÇÃO EXEMPLOS 

SONEGAÇÃO 

Diminuição ou omissão de 
receita que acarreta não 
pagamento total ou parcial de 
tributos. 

Venda de mercadoria sem 
emissão de nota fiscal. 

FRAUDE 
Alteração de documentação 
para diminuir ou omitir 
pagamentos. 

Alteração de dados contábeis, 
balanços, notas fiscais etc. 

SIMULAÇÃO / 

CONLUIO 

Participação de dois ou mais 
agentes que simulam atos 
irreais. 

Venda de imóvel de uma empresa 
a sócios, por preço menor do que 
o de mercado (distribuição 
disfarçada de lucros). 

CONTRABANDO 
Importação de mercadoria 
ilícita sem autorização legal 

Cocaína, éter, acetona, armas etc. 

DESCAMINHO 
Importação de mercadoria 
lícita sem o recolhimento dos 
tributos incidentes. 

Entrada de mercadorias não 
declaradas superior ao limite 
permitido em lei. 

DEPOSITÁRIO INFIEL 
E APROPRIAÇÃO 

INDÉBITA 
PREVIDENCIÁRIA 

Omissão do repasse ao agente 
arrecadador de tributos já 
descontados de terceiros. 

IRRF, INSS descontados dos 
salários, IPI, ICMS etc. 

DOLO EM GERAL 
Má-fé, ou seja, intenção do 
agente de causar lesão ao 
fisco. 

Erros propositais na declaração de 
rendimentos. 



Competência Tributária 

UNIÃO (arts. 153 e 154 – CF) 
 

– Impostos 
» Imposto de produtos estrangeiros 
» Exportação 
» Renda e proventos de qualquer natureza 
» Produtos industrializados 
» Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários 
» Propriedade territorial rural 
» Grandes fortunas 
» Outros impostos não previstos na CF  COMPETÊNCIA  

 
– Contribuições Sociais 

» Folha de salários e demais rendimentos do trabalho 
» Receita e faturamento 
» Lucro 

 
– Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 

 
– Empréstimos compulsórios 
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Competência Tributária 

ESTADOS E DISTRITO FEDERAL (art. 155 – CF) 
– Impostos 

» Transmissão causa mortis e doações 
» Operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação 
» Propriedade de veículos automotores 

 
– Taxas e Contribuições de Melhoria 

 
MUNICÍPIOS  E DISTRITO FEDERAL (art. 156 – CF) 

– Impostos 
» Propriedade territorial urbana 
» Transmissão inter vivos 
» Serviços de qualquer natureza, exceto os previstos no art. 155 – CF 

 
– Taxas e Contribuições de Melhoria 
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IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana 

 

• Compete  aos municípios e ao Distrito Federal; 

 

• Incide  sobre a propriedade imobiliária; 

 

• Conceito  abrange terrenos urbanos mesmo sem edificações; 
 

• Contribuinte  do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu 
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. (art. 34 CTN); 
 

• Base de cálculo  valor venal do imóvel. (art. 33 CTN);  
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Gestão tributária 

 

• “Solucionar questões complexas ou 
controvertidas na dinâmica dos impostos, 
esclarecer questões tributárias resultantes de 
lacunas ou obscuridade na lei ou regulamento 
fiscal.” 

      (Humberto B. Borges) 
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Planejamento tributário 

 

• “Escolha de alternativas de ações ou omissões 
lícitas e sempre anteriores à ocorrências dos 
fatos geradores.” 

       (Mário Shingaki) 
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Gestão e planejamento tributário 
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GESTÃO 

TRIBUTÁRIA 

 

 

 PLANEJAMENTO 

TRIBUTÁRIO 



Gestão tributária X planejamento tributário 
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   “ cada homem tem o direito de, se possível,  organizar seus 

assuntos  (negócios), de tal modo que o imposto incidente em 

conformidade com as respectivas leis seja menor do que seria 

de outra forma (...) 

      

 (...) se ele conseguir ajustá-los para obter esse resultado, não 

poderá ser compelido a pagar imposto maior, mesmo se a 

capacidade inventiva não agradar os fiscais da receita ou aos 

seus colegas contribuintes. ” 

           

       

 

LORD TOMLIM – INGLATERRA 1936 

 



Planejamento tributário 

 

• Estrita legalidade; 

 

• Caráter preventivo  antes do fato gerador; 

 

• Propósito do negócio? 

 

• Não há fórmula pronta. 
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Planejamento tributário 

• Finalidades:  
 

– Evitar  a incidência do fato gerador; 

 

– Reduzir  o montante do tributo, sua alíquota 
ou base de cálculo; 

 

– Retardar  o pagamento do tributo sem 
ocorrência da multa. 
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Tomada de decisão 

• Análises: 

– Quantitativa; 

– Qualitativa; 

 

• Dados parâmetros para orientar decisões; 

 

• Função estratégica da tomada de decisão. 
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   Gestão tributária 

 
• Estrutura  departamental multidisciplinar 

envolvendo produção, compras, vendas, contabilidade, 
finanças, controladoria e jurídica (comitê fiscal); 
 

• Grupos de discussão  importante participar de 
grupos externos, principalmente no caso de 
contenciosos; 
 

• Consultores externos  importantes para discussão 
de casos ou até mesmo para suprir estrutura. 

170 



  Planejamento tributário 

 
• Elisão  X  evasão: 
 

– Elisão    condutas lícitas, não simuladas e 

anteriores ao fato gerador; 

 

– Evasão   condutas ilícitas ou posteriores ao fato 

gerador, incluindo simulação, fraude e sonegação; 

 

– Os atos  só podem ser atacados nos casos de 

evasão. 
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    Norma anti-elisiva 

• Alcance: 

 

– Atinge    atos praticados com simulação 
ou fraude, ou que se prestem a ocultar fato 
gerador já ocorrido, já punidos pela 
legislação anterior; 

 

– Não atinge   operações praticadas em 
observância à estrita legalidade. 
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A RECEITA PÚBLICA 

•  Receitas públicas são os recursos 

previstos em legislação e 
arrecadados pelo poder público com 
a finalidade de realizar gastos que 
atenda as necessidades ou 
demandas da sociedade. 

 



•  Em outras palavras, as receitas 
públicas são todo e qualquer recurso 
obtido pelo Estado para atender os 
gastos públicos indispensáveis às 
necessidades da população. 

 



A receita pública orçamentária e extra-
orçamentária 

•   As receitas públicas se dividem em 
orçamentária e extra-orçamentária. 

 
– As receitas orçamentárias são aquelas previstas 

no orçamento dos entes públicos (União, 
estados e municípios); 

–  As receitas extra-orçamentárias são aquelas 
que não constam do orçamento e corresponde 
as entradas de recursos pelo o qual o Estado 
tem a obrigação de fazer a devolução. (Ex: 
cauções de licitações) 



Definição de receita orçamentária de acordo 
co a Lei 4320/64 

•   Ressalvado o disposto no parágrafo único do 
art.3º desta Lei, serão classificadas como receita 
orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as 
receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de 
operações de crédito, ainda que não previstas no 
orçamento”. 

 

•  As receitas de operações de crédito são despesas 
orçamentárias, mesmo não previstas no 
orçamento. 

 



Manual de Receita Pública 

• Os ingressos orçamentários são aqueles 
pertencentes ao ente público arrecadados 
exclusivamente para aplicação em programas e ações 
governamentais. 

 

•  Os ingressos extra-orçamentários são aqueles 
pertencentes a terceiros, arrecadados pelo ente 
público exclusivamente para fazer face às exigências 
contratuais pactuadas para posterior devolução. 
Estes ingressos são denominados recursos de 
terceiros. 

 



 Classificação da Receita no conceito 
Amplo •  Receita pública originária: é a receita proveniente 

do patrimônio público, ou seja, o Estado obtém 
receitas através de seu patrimônio (bens e direitos) 
colocados à disposição da sociedade mediante 
pagamento. 

•  De outra forma,  é a receita pública efetiva 
oriunda das rendas produzidas pelos ativos do 
poder público, pela cessão remunerada de bens e 
valores, aluguéis e ganhos em aplicações 
financeiras ou em atividades econômicas - 
produção, comércio ou serviços. 

 

 

 

 



•  Receita Pública derivada: Resulta da tributação 
do patrimônio da sociedade.  

• Trata-se da receita pública obtida pelo Estado em 
função da sua soberania, por meio de tributos e 
penalidades. 



A classificação econômica da Receita 
•  Receitas Correntes: São os ingressos de recursos 

financeiros oriundos das atividades do Estado, para 
aplicação em despesas (correntes e de capital), visando 
a consecução dos objetivos constantes dos programas e 
ações de governo. 

• Classificam-se em:  

 
• Tributária; 

• Patrimonial; 

• Industrial; 

• De contribuições; 

• Agropecuária; 

• De serviços; 

 

 



•  Receita Tributária: São os ingressos 
provenientes da arrecadação de impostos, taxas e 
contribuições de melhoria. É uma receita privativa 
das entidades competentes para tributar: União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 

   Obs: Trata-se da maior fonte de receitas públicas 
que, em tese, deveriam seguir os princípios 
teóricos da tributação. 

 

 



• Receita de Contribuições: É o ingresso 
proveniente de contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse 
das categorias profissionais ou econômicas, como 
instrumento de intervenção nas respectivas 
áreas. Mesmo diante da controvérsia doutrinária 
sobre o tema, suas espécies podem ser definidas 
da seguinte forma: 

 

 

 Contribuições sociais: destinadas ao custeio da seguridade social, 
compreendendo a previdência social, a saúde e a assistência social. 

     Exemplo: PIS, PASEP, COFINS, CPMF, etc. 

 

 Contribuições sobre o domínio econômico: deriva da 
contraprestação à atuação estatal exercida em favor de determinado 
grupo ou coletividade. 

 Exemplo: CIDE - Combustíveis 

 

 



 

   Receita Patrimonial: é o ingresso 

proveniente de rendimentos sobre 

investimentos do ativo permanente, de 

aplicações de disponibilidades em opções de 

mercado e outros rendimentos oriundos de 

renda de ativos permanentes. 

 

    Ex:  Aplicações Financeiras das reservas 

internacionais, de títulos privados e etc. 

 



 

   Receita Agropecuária: é o ingresso 

proveniente da atividade ou da exploração 

agropecuária de origem vegetal ou animal. 

Incluem-se nesta classificação as receitas 

advindas da exploração da agricultura - 

cultivo do solo, da pecuária - criação, 

recriação ou engorda de gado e de animais 

de pequeno porte, e das atividades de 

beneficiamento ou transformação de 

produtos agropecuários. 

 

 Ex: Taxas cobradas pelo Ministério da 

Agricultura, EMBRAPA e etc. 



 

   Receita Industrial: é o ingresso proveniente 

da atividade industrial de extração mineral, 

de transformação, de construção e outras, 

provenientes das atividades industriais 

definidas como tal pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

 Ex: royalties de petróleo destinados a 

estados e municípios. 

 



 

   Receita de Serviços: é o ingresso 

proveniente da prestação de serviços de 

transporte, saúde, comunicação, portuário, 

armazenagem, de inspeção e fiscalização, 

judiciário, 

    processamento de dados, vendas de 

mercadorias e produtos inerentes à atividade 

da entidade e outros serviços. 

 

 Ex: Taxas portuárias e aeroportuárias 

(INFRAERO) 

 



 

   Transferência Corrente: é o Ingresso 

proveniente de outros órgãos ou entidades, 

referentes a recursos pertencentes ao ente 

ou entidade recebedora ou ao ente ou 

entidade transferidora, efetivados mediante 

condições preestabelecidas 

    ou mesmo sem qualquer exigência, desde 

que o objetivo seja a aplicação em despesas 

correntes. 

 

 Ex: repasse de recursos a título de convênio 

entre União, estados e Municípios. 

 



 

   Outras Receitas Correntes: são os 

ingressos provenientes de outras origens não 

classificáveis nas subcategorias econômicas 

anteriores. 

 

 Ex: Repasse emergencial a título de crises 

como calamidade pública 

 



   As receitas de capital:  

 

    São os ingressos de recursos financeiros 

oriundos de atividades geralmente não 

operacionais para aplicação em despesas 

operacionais 

   (correntes ou de capital), visando cumprir os 

objetivos traçados nos programas e ações de 

governo. 

 São assim denominados porque são derivados 

da obtenção de recursos mediante a constituição 

de dívidas,    amortização de empréstimos, 

financiamentos ou alienação de bens. 

 

 



 

   São Receitas de Capital: 

 

 As provenientes da realização de recursos 

financeiros oriundos de constituição de 

dívidas; da conversão, em espécie, de bens e 

direitos; os recursos recebidos de outras 

pessoas de direito público ou privado 

destinados a atender despesas classificáveis 

em Despesas de Capital e, ainda, o superávit 

do Orçamento Corrente”. 

  

 

     



 

   São Receitas de Capital: 

 

 As provenientes da realização de recursos 

financeiros oriundos de constituição de 

dívidas; da conversão, em espécie, de bens e 

direitos; os recursos recebidos de outras 

pessoas de direito público ou privado 

destinados a atender despesas classificáveis 

em Despesas de Capital e, ainda, o superávit 

do Orçamento Corrente”. 

 

  

     



 Operações de Crédito: é o ingresso proveniente da 

colocação de títulos públicos ou da contratação de 

empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades 

estatais, instituições financeiras, fundos, etc. 

 

 Alienação de Bens: é o ingresso de recursos 

provenientes da alienação de componentes do ativo 

permanente, ou seja, é a conversão em espécie de bens 

e direitos. 

 

    Amortização de Empréstimos: é o ingresso 

proveniente da amortização, ou seja, recebimento de 

valores referentes a parcelas de empréstimos ou 

financiamentos concedidos em 

    títulos ou contratos. 

 



    Transferências de Capital: é o ingresso 

proveniente de outros entes ou entidades 

referentes a recursos pertencentes ao ente ou 

entidade recebedora ou ao ente ou entidade 

   transferidora, efetivado mediante condições 

preestabelecidas ou mesmo sem qualquer 

exigência, desde que o objetivo seja a aplicação 

em despesas de capital. 
 

 

    Outras Receitas de Capital: são os ingressos 

provenientes de outras origens não classificáveis 

nas subcategorias econômicas anteriores. 

 



 Conclusões: 

 

 O somatório das receitas corrente e de capital, 

sejam estas orçamentárias ou extra-

orçamentárias, corresponde ao total de recursos 

disponíveis aos governos para a realização de 

políticas que visem a melhoria do bem estar da 

população de país. 

 A correta aplicação da receita, caracterizado pela 

realização da despesa pública, capacita o 

governo a realizar políticas estruturadas na 

alocação de recursos disponíveis na economia, 

distribuição destes, e na manutenção da 

estabilidade econômica do país. 



A DESPESA PÚBLICA 

 É o conjunto de dispêndios realizados 

pelos entes públicos para o 
funcionamento e manutenção dos 
serviços públicos prestados à 
sociedade. 

 

  As despesas, assim como as receitas, 
são tipificadas pela Lei nº 4.320/64 em 
orçamentárias e extra-orçamentárias. 

 

 



    Despesa orçamentária: é a despesa que está 

incluída na lei orçamentária anual, e ainda as 

provenientes dos créditos adicionais 

(suplementares, especiais e extraordinários) 

abertos durante o exercício financeiro. 

 

 Despesa extra-orçamentária: é a despesa que 

não consta na lei orçamentária anual, 

compreendendo as diversas saídas de 

numerários, decorrentes do pagamento ou 

recolhimento de depósitos, pagamentos de 

restos a pagar, resgate de operações crédito por 

antecipação de receita e saídas de recursos 

transitórios. 

 

 



A classificação econômica da Despesa 

A despesa pública será classificada em 
despesas correntes e de capital. 

Despesas correntes: 

 São todas as despesas que não contribuem, 
diretamente, para a formação ou aquisição de 
um bem de capital. 

Despesas de Capital: 

São todas as despesas que contribuem, 
diretamente, para a formação ou aquisição de 
um bem de capital. 

 

 

 



Classificação resumida das Despesa Corrente 

e de Capital 

 Despesas Correntes: 

• Despesa de Custeio; 

• Transferências Correntes 

 Despesas de Capital: 

• Investimentos; 

•Inversões Financeiras; 

•Transferências de Capital 



    Despesa correntes: 

 

    São despesas de custeio as dotações 

destinadas a manutenção da máquina pública; 

 
 

 As Transferências Correntes são as dotações 

que não correspondam a contraprestação de 

bens ou serviços destinados a outros entes de 

direito público ou privado (pensões, auxilio 

desemprego e etc);  

 

  

 



    Despesa de Capital: 

 

    Os Investimentos correspondem as dotações 

para planejamento e execução de obras e suas 

derivações, inclusive aquelas destinadas à 

aquisição de imóveis novos. 

 
 

 As Inversões Financeiras correspondem as 

dotações destinadas a compra de imóveis já em 

utilização, a aquisição de títulos de empresas já 

constituídas, quando não importar aumento de 

capital  

 

  

 



  

   Despesa de Capital (continuação): 

 

    As Transferências de Capital correspondem 

as dotações para investimentos ou inversões 

financeiras que outras pessoas de direito 

público ou privado devem realizar, 

independentemente de contraprestação direta 

de bens e serviços, bem como as dotações 

para amortização de dívida pública. 
 

  

 

  

 



 Conclusões: 

 

 A despesa pública corresponde a execução do 

orçamento do governo no seu objetivo maior de 

melhoria do bem estar da população. 

 

 A medição e a correta aplicação dos recursos 

públicos, através da otimização do GASTO, pode 

evitar com que o governo lance mão da 

necessidade de cobertura do “déficit do setor 

público”, gerado pelo excesso de despesas 

públicas sobre a receita, através do chamado 

Ajuste Fiscal das contas públicas 

  


