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RESUMO

Este estudo de caso analisa a dependência do município de Uberaba (MG) em
relação às transferências intergovernamentais de receitas públicas e os seus efeitos
na promoção de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento social. Buscouse avaliar o nível de efetividade na promoção de políticas públicas que os municípios
poderão alcançar se explorarem melhor as suas bases tributárias próprias, com
resultados diretos na capacidade de transformação de recursos em desenvolvimento
social e na melhoria da qualidade de vida e bem-estar da sociedade. Assim, as
perguntas que movem este estudo são: as transferências intergovernamentais são
fatores que influenciam na eficiência de exploração da base tributária própria do
município? Com o aumento da eficiência nas bases tributárias próprias, qual seria o
impacto na eficiência de transformação dos entes municipais, considerando o
desenvolvimento social? O objetivo geral do estudo é avaliar a efetividade do uso de
políticas de gestão de base tributária própria e os efeitos da dependência de
transferências intergovernamentais, no município de Uberaba (MG), a fim de verificar
o emprego de recursos na promoção de políticas públicas com resultados no
desenvolvimento social. Os objetivos específicos são: discutir, teoricamente, as
concepções de políticas públicas e de desenvolvimento social; analisar a gestão de
base tributária própria e as transferências intergovernamentais no município de
Uberaba (MG), no período de 2017 a 2020;correlacionar os resultados com as
possibilidades de desenvolvimento social, mencionadas por Amartya Sen
(2012),Schumpeter (1997)e Zambam (2017); propor formas de potencializar a
arrecadação tributária através de base tributária própria com resultados no
desenvolvimento social. Para atingir os objetivos propostos foi realizada uma
pesquisa bibliográfica, abrangendo autores como Joseph Schumpeter, Amartya Sen,
José Zambam, Paulo Campello e Leonardo Secchi. Em segundo momento, foi
efetuada uma pesquisa documental na página eletrônica da Prefeitura Municipal de
Uberaba (MG) com dados extraídos da Lei Orçamentária Anual (LOA) e do Plano
Plurianual (PPA), relatórios de indicadores de Políticas Públicas previstas e
realizadas, levando em consideração as variáveis: educação, saúde, mobilidade
urbana e saneamento básico, relativos ao período de análise (2017 a 2020). As
análises quantitativas incluíram conceitos da Análise de Clusters e o Teste T e
abrangeram variáveis como: população, PIBper capita, trabalho, renda, educação,
saúde, saneamento básico e índice de Desenvolvimento Humano (IDH) extraídos de
dados dos Censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
realizados em 2010, 2015, 2018, 2019 e2020. O estudo se enquadra no Programa
de Mestrado em Desenvolvimento Regional e na linha de pesquisa de Dinâmicas
Territorias e Políticas Públicas. Os resultados demonstram que os municípios, ao
promoverem uma mudança comportamental e de quebra de paradigmas, com
maiores investimentos em sua estrutura tributária e com redução da dependência de
transferências intergovernamentais, têm como resultado a promoção da justiça fiscal
e a possibilidade de promover políticas públicas ensejadoras de desenvolvimento
social. Em vista do contexto, este trabalho apresenta relevância, uma vez que

proporcionará subsídios, aos gestores municipais, no que refere a uma melhor e
maior exploração de bases tributárias próprias, reduzindo a dependência de
transferências intergovernamentais. Isso se mostra particularmente importante,
principalmente em momentos de instabilidade, seja econômica, política, social e/ou
ambiental.
Palavras-chave: Transferências intergovernamentais. Bases tributárias municipais
próprias. Políticas públicas. Desenvolvimento local e social. Uberaba (MG).

ABSTRACT

This case study analyzes the dependence of the municipality of Uberaba (MG) in
relation to intergovernmental transfers of public revenues and their effects on the
promotion of public policies aimed at social development.We sought to assess the
level of effectiveness in promoting public policies that can be achieved if they better
explore their own tax base, with direct results in the capacity to transform resources
into social development and improve the quality of life and well-being of society.
Thus, the questions that drive this study are: are intergovernmental transfers factors
that influence the efficiency of exploration of the municipality's own tax bases? With
the increase in efficiency in the tax bases, what would be the impact on the efficiency
of transformation of municipal entities, considering social development?Thegeneral
objective of the study is to evaluate the effectiveness of the use of management
policies for municipal tax base and the effects of dependence on intergovernmental
transfers in the municipality of Uberaba (MG), in order to verify the use of resources
in promoting public policies with results in social development. The specific
objectives are: theoretically discussing the conceptions of public policies and social
development; analyze the management of their own tax base and intergovernmental
transfers in the municipality of Uberaba (MG), from 2017 to 2020; correlate the
results with the possibilities of social development, mentioned by Amartya Sen
(2012), Schumpeter (1997) and Zambam (2017); propose ways to enhance tax
collection through their own tax bases with results in social development.To achieve
the proposed objectives, a bibliographical research was carried out, covering authors
such as Joseph Schumpeter, Amartya Sen, José Zambam, Paulo Campello and
Leonardo Secchi.Secondly, a documental research was carried out on the website of
the Municipality of Uberaba (MG) with data extracted from the Annual Budget Law
(LOA) and the Multi-Year Plan (PPA), reports of Public Policy indicators planned and
carried out, leading to considering the variables: education, health, urban mobility
and basic sanitation, related to the period of analysis (2017 to 2020).Quantitative
analyzes included concepts from Cluster Analysis and the T Test and covered
variables such as: population, GDP per capita, income, employment, education,
health, basic sanitation and the Human Development Index (HDI) extracted from data
from the Censuses of the Brazilian Institute of Geography and Statistics - IBGE
carried out in 2010, 2015, 2018, 2019 and 2020. The study is part of the Master's
Program in Regional Development and the research line of Territorial Dynamics and
Public Policies.The results show that the municipalities, by promoting a behavioral
change and breaking paradigms, with greater investments in their tax structure and
with reduced dependence on intergovernmental transfers, result in the promotion of
fiscal justice and the possibility of promoting encouraging public policies of social
development.In view of the context, this work is relevant, since it will provide
subsidies to municipal managers, with regard to a better and greater exploration of
their own tax bases, reducing the dependence on intergovernmental transfers. This is
particularly important, especially in times of instability, whether economic, political,
social and/or environmental.

Keywords: Intergovernmental transfers. Own municipal tax bases. Public policies.
Local and social development. Uberaba (MG).
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1 INTRODUÇÃO

O pagamento de tributos é um dever fundamental, imposto pelo Estado
no exercício de imperatividade. O tributo é uma contribuição necessária e
indispensável, para que o estado possa cumprir suas atividades no interesse do
proveitoso convívio de todos os cidadãos. Funciona como uma contrapartida
imposta pela supremacia do interesse público ao particular através da prestação de
serviços públicos por aquele ofertado.
Estados democráticos de direito necessitam criar sistemas jurídicos
que permitam o convívio harmônico dos seus cidadãos, inclusive um sistema
tributário justo. A questão da justiça coloca-se, antes de tudo, quando uma maioria
de pessoas depende da atuação do Estado, criando normas e regras que estão
intimamente ligadas à vida em comunidade.
Com a Carta Magna de 1988, houve uma significativa alteração no
perfil tributário entre as esferas Federal, Estadual e Municipal. Embora os municípios
tenham adquirido competência própria para tributar, verificou-se que com a nova
Constituição, a União manteve a concentração de receitas provenientes de tributos,
revelando um desequilíbrio na federação.
Do lado das despesas, a nova Constituição, alterou profundamente a
Agenda Governamental, entendida como o conjunto de obrigações a que o Estado
está submetido.
Diversos fatores, tanto de natureza ambiental – como os choques na
década de 1990 na economia internacional; quanto de natureza interna –
principalmente os referentes à reforma do Estado, os planos econômicos de
combate à inflação, levaram os Municípios a assumirem uma série de
responsabilidades que não estavam claramente definidos na Agenda, não estando,
por isto, acompanhadas das necessárias transferências de recursos.
Para fazer jus às necessidades e aos anseios de uma sociedade, o
constituinte originário estabeleceu a competência tributária ativa, que se resume, em
síntese, como uma das parcelas entre as prerrogativas legiferantes de que são
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portadoras as pessoas políticas, consubstanciada na possibilidade de legislar, diante
do modelo de autonomia dos entes federativos.
Nesse sentido surgi, as chamadas receitas públicas tributárias, em que
o Estado, de modo vinculado (art. 5°, II, CF/88), e valendo-se do seu poder de
império, na execução de atividades que são típicas, faz “derivar” para seus cofres
uma parcela do patrimônio das pessoas sujeitas à sua jurisdição.
As receitas públicas derivadas agrupam, entradas do setor público que
procedem da capacidade de contribuição de uma sociedade, por meio de prestações
pecuniárias compulsórias, na maioria das vezes, em forma de tributos, devidas tanto
por pessoas físicas, quanto por pessoas jurídicas de direito privado, que
desenvolvem atividades econômicas sujeitas à tributação.
Tais entradas intitulam-se “receitas derivadas” ou de “economia
pública”, indicativas de receitas ordinárias à luz de imposição coativa e de
manifestação soberana do Estado, no uso típico de sua autoridade ou de seu
constrangimento, direcionadas à invasão patrimonial dos particulares.
Estão desenhadas no corpo permanente da Constituição Federal de
1988, onde o processo de descentralização administrativa e financeira dos governos
locais foi intensificado. Surge, assim, um aumento da autonomia política, fiscal e
tributária dos municípios, característica típica de um sistema federativo.
Mas, o que se constata é que as receitas próprias dos municípios
mostraram-se insuficientes para arcar com as atribuições adquiridas, tornando-se
necessária a transferência de grandes quantias da União para Estados e Municípios.
Diante deste cenário, os Municípios na dependência de transferências
intergovernamentais deixam de exercer a competência tributária prevista na
Constituição Federal de 1988, o que acarreta “hiato de recursos”, em face às
competências tributárias outorgadas pelo Pacto Federativo na arrecadação de suas
próprias receitas, indispensáveis ao financiamento e custeio da oferta de serviços
públicos essenciais a toda população.
Fato é que, a dependência dos entes municipais de transferências
intergovernamentais seja dos Estados, seja da União, provoca uma inércia por parte
dos Municípios com pouco investimento na exploração de suas bases de receitas
tributárias próprias, provocando uma ineficiência quanto à sua exploração e
transformação.
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Denomina-se, tecnicamente, “hiato de recursos” a diferença entre as
despesas públicas realizadas pelos municípios e o volume de recursos próprios
arrecadados localmente. Isso envolve desde o super dimensionamento das
despesas públicas, até as influências causadas pelo sistema de transferências
intergovernamentais nos esforços de arrecadação local, o que faz com que as
receitas próprias sejam menores.
É importante, portanto, que dois conceitos sejam considerados
conjuntamente: o conceito de eficiência de exploração, que se refere à capacidade
de explorar suas bases tributárias; e o de eficiência de transformação – que se
refere à capacidade de um município conseguir transformar os recursos de que
dispõe em qualidade de vida para os seus munícipes.
Deixar de exercer suas prerrogativas diante da condição de federação
outorgada pela Constituição de 1988, ao lado dos Estados e da União, dificulta o
exercício das chamadas capacidades de exploração e de transformação, sem que o
Município explore sua verdadeira capacidade de agente transformador do
desenvolvimento social.
Em

um

sistema

federativo,

no

qual

existem

transferências

intergovernamentais, em muitos casos, os governos locais podem preferir a
dependência destas receitas de transferências ao exercício adequado do seu poder
de tributação sobre os cidadãos, que também são eleitores.
Dessa forma, as bases tributárias de jurisdição local ficam pouco
exploradas, enquanto aquelas de jurisdição federal ou até mesmo estaduais
começam a ser super exploradas com o intuito de financiar as transferências
intergovernamentais.
Portanto, uma medida de esforço tributário para os governos locais
poderia servir para aferir se estes estão desempenhando de forma justa e coerente
os seus poderes de estado arrecadador.
Um problema que surge com as medidas tradicionais de esforço
tributário, em especial quando referentes à carga tributária, é o de que as bases
potenciais de arrecadação própria são desprezadas. Isto porque em regiões com
bases tributárias distintas é de se esperar não só arrecadação diferente, mas
também cargas tributárias díspares.
Por exemplo, os diversos setores econômicos podem apresentar
potenciais distintos quanto à geração de tributos. Então, duas localidades que
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tenham o mesmo produto interno bruto, mas composições setoriais diferentes,
tenderão a apresentar potencial tributário distinto.
Estes são os aspectos da Administração Pública que o presente
trabalho buscará analisar através de estudo de caso, utilizando como referência o
município de Uberaba, localizado no Estado de Minas Gerais. Pretende analisar
como a dependência de transferências de receitas intergovernamentais, em menor
ou maior grau, de acordo com suas características político-socioeconômicas, afeta a
eficiência de suas bases tributárias próprias.
A escolha deste tema de investigação se deu a partir de situações
vivenciadas em casos concretos, que se intensificaram na medida da ocorrência de
cenários de incertezas, como a atual pandemia do Sars Covid-19.
Tais ocorrências colocaram em xeque a necessidade dos municípios
de subsistência, através de receitas tributárias de bases próprias diante da demanda
dos munícipes por políticas públicas efetivas, assim como para fazer face ao custeio
da máquina pública. Este cenário é agravado, ainda, pela dificuldade dos governos
federal e estadual, de efetuarem o repasse de transferências intergovernamentais
em circunstâncias de crise.
Neste contexto, as perguntas que movem este estudo concentram-se
nas seguintes temáticas: as transferências intergovernamentais são fatores que
influenciam na eficiência de exploração das bases tributárias próprias do município?
Com o aumento da eficiência nas bases tributárias próprias, qual seria o impacto na
eficiência de transformação dos entes municipais, considerando o desenvolvimento
social?
O objetivo geral do estudo é avaliar a efetividade do uso de políticas de
gestão de base tributária própria municipal e os efeitos da dependência de
transferências intergovernamentais, no município de Uberaba (MG), a fim de verificar
o emprego de recursos na promoção de políticas públicas com resultados no
desenvolvimento social.
Os objetivos específicos são:discutir, teoricamente, as concepções de
políticas públicas e de desenvolvimento social;

analisar a gestão de bases

tributárias próprias e as transferências intergovernamentais no município de
Uberaba (MG), no período de 2017 a 2020; correlacionar os resultados com as
possibilidades de desenvolvimento social, mencionadas por Amartya Sen (2012),
Schumpeter (1997) e Zambam (2017); propor formas de potencializar a arrecadação
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tributária através de bases tributárias próprias com resultados no desenvolvimento
social.
Para atingir os objetivos propostos, em um primeiro momento, foi
realizada

uma

pesquisa

bibliográfica,

abrangendo

autores

como

Joseph

Schumpeter, Amartya Sen, José Zambam, Paulo Campello e Leonardo Secchi.
Este estudo busca, portanto, analisar a dependência do município de
Uberaba (MG) em relação às transferências intergovernamentais e a gestão da base
tributária própria, avaliando o nível de efetividade que poderá alcançar se as
explorarem melhor, com resultados diretos na capacidade de transformação de
recursos em desenvolvimento social e consequente qualidade de vida e bem-estar
social para toda a sociedade.
Tais questionamentos justificam-se, pois poderão ampliar a discussão
acerca do tema, possibilitando maior conhecimento da gestão pública municipal, no
que se refere às fontes de financiamento e ao custeio de políticas públicas, através
da exploração eficiente de bases tributárias próprias.
Por fim, o estudo poderá fornecer subsídios para que municípios
aprimorem a gestão de exploração da base tributária própria, aumentem a sua
arrecadação de forma justa e equânime e se beneficiem de sua transformação em
políticas públicas mais efetivas.Isso se mostra particularmente importante,
principalmente em momentos de instabilidade, seja econômica, política, social e/ou
ambiental de modo a proporcionar melhor qualidade de vida e bem-estar social a
toda sociedade.
Os resultados demonstram que os municípios, ao promoverem uma
mudança de comportamento e de quebra de paradigmas, com maiores
investimentos em sua estrutura tributária e com redução da dependência de
transferências intergovernamentais, proporcionam justiça fiscal e a possibilidade de
implantação de políticas públicas ensejadoras de desenvolvimento social.
A modernização da gestão tributária e a eficiência na arrecadação de
base tributária própria, tornam-se essenciais para o município, em face da crescente
demanda por serviços públicos. São nos Municípios, lócus de cidadania e de
desenvolvimento social, que as obrigações previstas na Agenda Governamental são
concretizadas, através das chamadas Políticas Públicas.
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2 METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza-se como estudo de caso, pois visa a
avaliar a influência e possíveis impactos nas políticas públicas, resultantes de bases
tributárias próprias mais eficientes e menor dependência de transferências
intergovernamentais. Optou-se por um estudo de caso, devido ao fato desse tipo de
análise tornar os resultados mais robustos e, guardando suas peculiaridades,
passíveis de generalização (HERRIOTT; FIRESTONE apud LOBOSCO; DE
MORAES; MACCARI, 2011, p. 12).
De acordo com Yin (2001) apud Lobosco; Moraes; Maccari (2011, p.
12) “por meio desse método, múltiplas dimensões de uma teoria podem ser vistas,
exaustivamente, em um caso real’’.
O autor explica ainda que tal estratégia de pesquisa é aplicada quando se
pretende ampla exploração e caracterização do objeto de estudo e quando
as características dele não são facilmente encontradas em outras amostras
e, ainda, quando se investigam fenômenos contemporâneos dentro de um
contexto real (LOBOSCO; DE MORAES; MACCARI, 2011, p. 12).

No entendimento de Stake apud Ventura (2007, p. 384), “o estudo de
caso caracteriza-se pelo interesse em casos individuais e não pelos métodos de
investigação que pode abranger. Chama a atenção para o fato de que "nem tudo
pode ser considerado um caso", pois um caso é “uma unidade específica, um
sistema delimitado cujas partes são integradas”.
Os estudos de caso têm várias aplicações. Assim, é apropriado para
pesquisadores individuais, pois dá a oportunidade para que um aspecto de
um problema seja estudado em profundidade dentro de um período de
tempo limitado. Além disso, parece ser apropriado para investigação de
fenômenos quando há uma grande variedade de fatores e relacionamentos
que podem ser diretamente observados e não existem leis básicas para
determinar quais são importantes (VENTURA, 2007, p. 385).

Um estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga um
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real; as fronteiras entre o
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fenômeno e o contexto não são claramente evidentes; múltiplas fontes de evidências
são utilizadas (BONACIM, DE ARAÚJO, 2010, p. 906).
Para atingir os objetivos propostos,inicialmente foi realizado um
levantamento bibliográfico, abrangendo autores como Amartya Sen, Joseph
Schumpeter, José Zambam, Paulo Campello e Leonardo Secchi, bem como
trabalhos acadêmicos, além da doutrina já escrita sobre o assunto.
A abordagem do problema é quantitativa. Isso se justifica devido ao
fato de que “os estudos que empregam uma metodologia quantitativa podem
descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais”
(RICHARDSON, 1999:89 apud BONACIM, DE ARAÚJO, p. 906).
Em seguida, foi efetuada uma pesquisa documental por meio digital
com dados extraídos da LOA (Lei Orçamentária Anual) e do PPA (Plano Plurianual),
relatórios de Políticas Públicas previstas e realizadas, levando em consideração as
variáveis educação, saúde, mobilidade urbana e saneamento básico relativos ao
período de análise (2017 a 2020) no portal da transparência da Prefeitura Municipal
de Uberaba (MG).
É importante observar, que o período, objeto deste estudo, refere-se ao
lapso temporal necessário para realização das diretrizes previstas no PPA (Plano
Plurianual), corroborado pela LOA (Lei Orçamentária Anual), do Município de
Uberaba (MG) através de pesquisa quantitativa em que se utilizou a metodologia de
Análise de Clusters e Teste T para seleção das variáveis utilizadas.
As análises quantitativas incluíram conceitos da Análise de Clusters e o
Teste T e abrangeram aspectos como: densidade demográfica, localização
geográfica, PIB per capita, renda, emprego, escolaridade, saúde, saneamento
básico e índice de Desenvolvimento Humano (IDH) extraídos de dados dos Censos
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE realizados em 2010, 2015,
2018, 2019 e 2020.
Dessa maneira, obteve-se um conjunto consistente e homogêneo de
observações para análise, evitando distorções, formando um cenário equilibrado e
realista.
Feita a coleta dos dados foi realizada uma análise com a descrição
cuidadosa dos resultados em tabelas, utilizando o Microsoft Excel 2019, com o fim
de evitar erros e garantir a fidedignidade dos dados para fins de correlação.
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Para a tabulação dos dados foram consideradas as variáveis receita
tributária própria, transferências intergovernamentais, saúde, educação, mobilidade
urbana, saneamento básico e receita orçamentária total referentes ao período de
2017 a 2020 extraídos da Lei Orçamentária Anual – LOA.
Além disso, os dados foram correlacionados para verificar a
participação das variáveis analisadas no total da receita orçamentária anual, a
relação de dependência das receitas de transferências intergovernamentais e
impactos nas políticas públicas ofertadas pelo município de estudo.
Ressalta-se que, este estudo contemplou as receitas tributárias
próprias como um todo, considerando as transferências intergovernamentais de
natureza tributária, desconsiderando as demais receitas de transferências dadas sua
irrelevância na participação orçamentária do município.
Ao final, coma utilidade de verificar a eficiência da transformação das
receitas tributárias previstas nos instrumentos orçamentários, procurou-se analisar
relatórios de indicadores de políticas públicas oferecidas e publicados na página
eletrônica da Prefeitura Municipal de Uberaba (Portal da Transparência), bem como
coleta em campo.
Este estudo faz uso de dados combinados, ou seja, combina séries
temporais e informações em corte longitudinal, exigindo que os dados do município,
sejam coletados em diversos momentos no tempo, compreendido de 2017 a 2020,
de modo que permitam observar comportamentos e tendências.
Verificamos in loco, a veracidade e autenticidade das informações,
através do portal de transparência de acesso público, e contato direto com
servidores públicos responsáveis pela elaboração dos instrumentos orçamentários
utilizados.
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3 FEDERAÇÃO: estado e suas concepções

A Constituição Federal de 1988 caracteriza-se como constituição
cidadã, outorgando aos municípios a condição de entes federados ao lado dos
Estados e da União, com responsabilidades definidas na implantação e no
oferecimento de políticas públicas a toda sociedade.
Depois de décadas de medidas protecionistas adotadas pelo Poder
Central, nos anos 1990 o Brasil passa por reformas, com a abertura de mercado e
as privatizações, obtendo grande avanço e estabilização econômica, proporcionando
um ambiente mais seguro capaz de atrair investimentos e desenvolvimento ao País.
O Estado passa, então, a intervir menos no mercado e passa de intervencionista a
incentivador de políticas econômicas liberais.
Tendo em vista o seu papel central no ajuste fiscal e na estratégia para
a estabilidade macroeconômica, essas reformas foram objeto de um intenso debate
e muita discórdia. Delas, a privatização foi o único caso de sucesso até agora.
Alguns avanços foram feitos na redução de exigências futuras sobre o orçamento
nacional, mas a reforma tributária permaneceu impermeável à necessidade de aliviar
o fardo excessivo sobre a competitividade da economia brasileira (REZENDE,
AFONSO, 2004).
Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, depois de uma
era de centralizações políticas durante o regime militar de 1964 a 1985, os entes
municipais adquirem autonomia fiscal, tributária e política.
Autonomia caracteriza-se, principalmente, pela prerrogativa de instituir
e cobrar seus próprios tributos, desde que consoante com suas competências
tributárias definidas pelo próprio texto constitucional.
Não é assunto principiante a necessidade de uma reforma tributária, e
do chamado pacto federativo, porém, diante de incertezas e questões diversas,
essencialmente de cunho político e institucional, ainda não assistimos desde a
primeira Constituição escrita no País, de 1824, uma mudança significativa no
sistema tributário brasileiro.
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Certo é que, todo o desenvolvimento local e social de um Município
passa pela necessidade de investimentos em diversos setores, na oferta de políticas
públicas efetivas financiadas por meio de recursos advindos principalmente de
receitas tributárias próprias, e de uma alocação justa e eficiente destes recursos,
com menos dependência de transferências do governo central.

3.1 O FEDERALISMO

Uma federação, para que possibilite o equilíbrio entre poder central e
autonomia regional em termos territorial, político e fiscal (além de étnico, linguístico e
religioso, quando se verificam tais clivagens), requer arranjos complexos. E tanto
mais específicas serão suas regras quanto mais disparidades regionais e sociais
apresentarem suas jurisdições constituintes (REZENDE, 2007). É o caso brasileiro.
Marcada por centralizações e descentralizações, o Brasil em 1988
adotou em seu texto constitucional o Sistema Federativo de Estado, já adotado por
constituições anteriores, inspirado, no modelo norte-americano e caracterizado pela
autonomia política, fiscal e tributária dos entes federados.
Santos (2014) apud Cirino e Macedo (2018, p. 3) relatam que “[...] o
federalismo fiscal brasileiro surgiu pelo desejo de se obter a autonomia de um
governo central, e enquanto prática administrativa de especialização do estado, por
conseguinte, atualizando o sistema tributário”.
No que tange ao sistema tributário, tem-se que: a maioria dos impostos
recebidos pelos estados federados e municípios é repassada à União para que
então tais impostos possam ser redistribuídos e proporcionalmente reconduzidos.
Neste cenário, os municípios adquirem posição de destaque,
promovidos ao status de ente federado autônomo, com posição hierárquica
semelhante à União e aos Estados, com competências constitucionais que lhe são
peculiares.
Desde a promulgação da Constituição de 1988, outorgar o rótulo de
centralizado ou descentralizado ao federalismo brasileiro parece não dar conta da
sua atual complexidade.
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A forma federativa de estado, com descentralização de poder, surge
como resposta ao regime autoritário, anteriormente adotado no País durante o
regime militar, de 1964 a 1985, com características de divisão de poder político,
direitos individuais e coletivos, e autonomia fiscal e tributária, até então ausentes,
aos municípios.
Os arranjos de uma federação, suas regras e atribuições de direitos e
responsabilidades, não derivam de princípios, mormente são resultados de
barganhas e pactos firmados entre os níveis de poder. Os contratos são resultados
da concorrência vertical entre o governo central e os subnacionais por poder político
e econômico (AHMAD, BROSIO, 2006).
Para Silva (1.999, p. 40), [...] “realmente o federalismo se caracteriza
fundamentalmente pela divisão do poder político entre a comunidade central e as
comunidades regionais, importando numa atribuição de autonomia às entidades
federativas”.
Essa autonomia federativa compreende dois elementos básicos: a) a
existência de órgãos próprios; b) a existência de um mínimo de competência
privada.
A Constituição Federal de 1988, promulgada por uma Assembleia
Nacional Constituinte, com características de prolixidade e extensa em seus artigos,
não surge livre da imparcialidade e isenta de interesses políticos, sendo a autonomia
em sua concepção de certa forma relativizada.
Isso porque, autonomia pressupõe a capacidade de autogestão, entre
outras esferas de competência, no âmbito econômico, o que significa que os
municípios deveriam pelo menos em tese – ter um quociente de receitas próprias
que os capacite a manter o aparelho público municipal – provimento de serviços
públicos essenciais e a manutenção do funcionalismo público, por exemplo. (SILVA,
1999).
Acontece que, a autonomia fiscal e tributária dada aos municípios
passa a ser questionada pelas transferências intergovernamentais de receitas, pelo
governo central e estados-membros, para a execução de suas responsabilidades
institucionais, o que por sua vez poderá se submeter ainda de modo implícito, a
interesses políticos diversos.
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Não é assunto recente e principiante, a necessidade de alteração e
revisão do chamado pacto federativo, assim como de uma reforma consubstancial
no sistema tributário nacional.
Desse modo, ainda que de forma tímida, por força da descentralização
e autonomia constitucional, é livre o exercício das competências outorgadas aos
municípios e estados, e, no aspecto tributário, ainda com limitações ao poder de
tributar, podem criar e cobrar os tributos que lhe são facultados, sem prejuízo das
chamadas transferências intergovernamentais.
A federação tem sido marcada por políticas públicas federais que se
impõem às instâncias subnacionais, mas que são aprovadas pelo Congresso
Nacional, e por limitações na capacidade de legislar sobre políticas próprias – esta
última também constrangida por decisões do poder Judiciário. Além do mais, poucas
competências constitucionais exclusivas são alocadas aos estados e municípios.
(SOUZA, 2005).
Não é, na realidade, os governos subnacionais que ditam as regras do
jogo democrático, mas sim, o poder Legislativo, na figura do Congresso Nacional,
sob a supervisão do Poder Judiciário.
À medida que o País vai amadurecendo dada a alternância de regimes
autoritários e democráticos, a autonomia fiscal e tributária dos governos estaduais e
municipais, em sua integralidade, distancia-se do sistema federativo de governo.
Para Caliendo apud Buchanan (“2008, p. 26”) “ a Constituição é
entendida como um contrato que visa assegurar ganhos mútuos decorrentes da
cooperação social e evitar estratégias oportunistas e egoísticas que geram
desequilíbrio e perdas em longo prazo”.
Os ganhos mútuos decorrentes da cooperação social serão considerados
como um patrimônio público. Mesmo após a formação do pacto
constitucional não há como evitar a ocorrência de condutas oportunistas
pós-contratuais. Dessa forma, uma vez alcançado o acordo, este deve ser
implementado, defendido e prever regras de alteração. [...] Mesmo um texto
constitucional pode prever algumas armadilhas em prol de determinado
grupo, que são frutos de decisões eleitorais que não refletem os verdadeiros
interesses de todos os grupos (CALIENDO apud Buchanan, 2008 p. 26).

Seja como for, é preciso que em sistema federativo preferências
coletivas e de interesse geral sejam prioridades, reduzindo ao máximo, se possível
eliminar preferências oportunistas, antiéticas e de interesses de uma classe
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dominante e de detentores de poder. O interesse público deve prevalecer sob o
privado.
Um sistema federativo justo e eficiente exige autonomia política, fiscal
e tributária de forma igualitária aos entes de sua composição, com menor
dependência de um governo central, de forma que possam atingir seus objetivos
através da exploração eficiente de suas próprias fontes de financiamento, com o
mínimo de interferências.

3.2 MUNICÍPIOS: DESCENTRALIZAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Os municípios representam a estrutura de governo de um País na
forma mais próxima dos cidadãos, e seus departamentos e funções refletem a
política implementada pela administração do momento (NASCIMENTO, 2010, p. 16).
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, os municípios
são promovidos a entes estatais autônomos, descentralizados, ao lado da União e
dos Estados-membros, compondo a chamada República Federativa do Brasil com
responsabilidades e atribuições a serem custeadas e financiadas, principalmente,
pela faculdade de instituírem e cobrarem seus próprios tributos, com limitações
impostas pelo próprio texto constitucional.
Passaram, então, os governos locais à condição de terceiro ente da
federação, com autonomia fiscal, política e tributária que de certa forma,
principalmente,

esta,

encontra-se

tolhida

pelo

fato

da

dependência

transferências intergovernamentais, e consequente falta de esforço

das
e de

investimentos na arrecadação de receitas advindas de tributos municipais.
Seja como for, o governo central, representado pela União e os
Estados-membros, apesar de serem entes estatais, com personalidade jurídica de
direito público, ao lado dos municípios, não se configuram como entes capazes de
satisfazer as necessidades de uma sociedade de forma visível, concreta, por meio
da oferta de serviços públicos essenciais, ficando o dever de casa aos municípios
pela sua existência física e próxima da sociedade.
Nada mais lógico e natural, dada a sua existência territorial e
reciprocidade perante a população local, com certas atividades custeadas por
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recursos originados da União e dos Estados-membros, as chamadas transferências
intergovernamentais, em obediência a divisão de responsabilidades impostas
constitucionalmente.
Diante desta óptica, observa-se que, a tendência é a manutenção do
exercício de atividades, até mesmo a expansão nos próximos anos, devido,
principalmente, à proximidade destes com a sociedade de uma forma em geral, a
exaustão de um modelo centralizador, e a possibilidade de ocorrência de crises
econômicas e financeiras, tanto do governo central como dos governos estaduais e
municipais.
É neste cenário que se verifica o desenvolvimento local e social, e a
necessidade da existência de entes municipais descentralizados, autônomos, com
capacidade de gestão de sua base de financiamento, sem custos políticos e
parciais, dada a importância de satisfação de necessidades por serviços públicos de
qualidade aos agentes envolvidos, que só poderão ser satisfeitas através da
execução de políticas públicas efetivas e consolidadas.
Resende e Teodósio (2008) apud Cirino, Macedo (2018, p. 2)
“argumentam que é aceitável considerar que a descentralização só obterá pleno
êxito se o governo central se fortalecer principalmente em seus papeis de regulação,
diminuição das desigualdades regionais e melhoria dos equipamentos e serviços
públicos locais, reforçando ainda mais a ideia de desenvolvimento”.
Portanto, são nos municípios que as políticas públicas são planejadas
e implementadas, sendo a população local o termômetro da chamada eficiência
transformadora da arrecadação em prestação de serviços públicos que garantem o
mínimo de qualidade de vida e bem-estar social.
Bem se vê que no modelo de descentralização fiscal, política e
tributária proposta pela Carta da República de 1988, os municípios assumem um
papel importante na implementação e oferta de políticas públicas necessárias e
indispensáveis ao desenvolvimento social.
Para Arretche (2005, p. 70), “estudos empíricos sobre centralizaçãodescentralização nas federações são, regra geral, pouco conclusivos e convincentes
devido, em grande parte, à dificuldade em estabelecer critérios precisos de
classificação. A primeira grande dificuldade diz respeito à superposição de
dimensões de autoridade em análise. A distribuição de competências, a distribuição
de recursos tributários e fiscais, assim como os mecanismos institucionais de
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representação da vontade política das elites locais, estaduais ou centrais,
constituem dimensões distintas e independentes de distribuição de autoridade”.
Com frequência, considera-se que a descentralização fiscal pode ser
interpretada como uma evidência suficiente do poder das elites regionais.
Se isso é verdade, como explicar que, por exemplo, no Japão e na Suécia estados unitários - a participação dos governos locais no total do gasto seja
superior a de federações como a Austrália e a Bélgica (ALIPJHART apud
ARRETCHE, 1999, p. 220) Rodden (2005) examinou uma amostra de 29
países - federais e unitários - e concluiu em ambos há uma tendência geral
em direção à descentralização fiscal. Mais que isso, as federações não se
distinguem dos estados unitários no que diz respeito à dependência de
transferências, isto é, nos casos em que um nível de governo opera como
arrecadador substituto dos demais. Portanto, não há nada de específico nos
sistemas tributário e fiscal das federações que as distinga dos estados
unitários (ARRETCHE, 2005, p. 70).

A melhor adequação entre a área de influência de um ente público na
disponibilização de bens e serviços e a população atendida é uma das principais
virtudes propiciadas pela descentralização fiscal e tributária. Descrito de outra forma,
a busca pela melhor correspondência entre oferta e demanda de bens e serviços
públicos, de acordo com as dimensões das jurisdições e as preferências de seus
cidadãos, é uma justificativa teórica ex-ante em favor da com partimentalização
territorial da administração pública (TANZI, 1995).
Com a Constituição de 1988, definiram-se, também, os critérios para
criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, antes prerrogativa
federal, os quais passaram a ser prerrogativa dos estados. Desde então, houve
aceleração no processo de criação de municípios. O movimento de emancipação
municipal não ocorreu de forma homogênea no País, e em alguns estados o número
de emancipações foi pouco expressivo. Entre 1988 e 2001, foram criados 1.389
municípios, representando um crescimento de 33,29%. Nesse período, as Unidades
da Federação que apresentaram maior número de novos municípios foram: Rio
Grande do Sul (253), Tocantins (133) e Minas Gerais (131) (REIS, COSTA,
SILVEIRA, 2013).
Foram dois os fatores que contribuíram para a emancipação de novas
unidades político-administrativas, em particular, de novos municípios. O
primeiro, relativo à arrecadação, com a possibilidade de compartilhamento
dos Fundos de Participação entre as unidades novas e antigas; o segundo,
de natureza política, já que essas mudanças possibilitariam não apenas o
surgimento de lideranças locais, mas também a acomodação de grupos
rivais, resultando em um novo formato de repartição do poder político
administrativo. Outro aspecto é que a opção pela fragmentação se tornou
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uma forma de simplificação da gestão por meio de soluções locais (REIS,
COSTA, SILVEIRA, 2013).

Bremaeker (1993, p. 88) demonstrou que as principais alegações dos
novos prefeitos para a emancipação de seus municípios são: descaso por parte da
administração do município de origem; existência de forte atividade econômica local;
grande extensão territorial do município de origem; e aumento da população local.
Daí o surgimento de municípios, desprovidos de capacidade de
autofinanciamento através de receitas tributárias próprias, aqui representadas, pela
exploração de tributos municipais, impostos, taxas e contribuições, em estrita
dependência de transferências intergovernamentais, o que de certa forma limita a
chamada descentralização fiscal e tributária proposta pela Constituição Federal de
1988.
Segundo o IBGE, (2020) “no levantamento mais recente, referente a
2020, a estrutura territorial brasileira mantém 5.568 municípios, mantendo esta
quantidade desde 2013. Somam-se a esses municípios um Distrito Federal (Brasília)
e um distrito estadual em Pernambuco (Fernando de Noronha). As divisões
intramunicipais passam por mudanças com maior dinamismo e, em 2020,
totalizavam 10.631 distritos municipais (25 novos) e 683 subdistritos (12 novos)”.
A Constituição de 1988 considera o município como a unidade da
federação com menor abrangência territorial. Através das relações de municípios
existentes a cada ano é possível acompanhar a criação e supressão de municípios
ao longo do tempo (IBGE, 2020).
Minas Gerais, segundo dados do Instituto, apresenta como o segundo
estado mais populoso, o quarto em extensão territorial e o que possui o maior
número de municípios, com 853 municípios.Uberaba, ocupa a 8° posição das
30cidades mais populosas, com 333.783 habitantes.
Carvalho (2012, p. 51) argumenta que, “a aposta e o reforço aos
processos de descentralização e municipalização estão ancorados nas ideias de
democratização dos negócios públicos, compromisso com a maior equidade no
acesso e usufruto dos serviços emanados das políticas públicas e, participação próativa da sociedade civil, compondo assim um novo pacto e condições de
governabilidade”.
O autor argumenta, ainda, que alguns diagnósticos sugerem a
existência de municípios inviáveis, que dependem totalmente de transferências
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intergovernamentais estaduais e federais para sobreviverem enquanto instância
federativa (CARVALHO, 2012).
De acordo com Tomio (2002), os novos municípios são incapazes de
sustentar até mesmo sua folha de pagamento apenas com a receita própria, o que
cria uma situação de dependência das transferências do Estado e da União,
principalmente do Fundo de Participação Municipal (FPM), que é a maior fonte de
renda dos municípios de pequeno porte.
Aqui, atente-se ao fato de que a dependência de transferências
intergovernamentais não se restringe aos pequenos municípios, sendo característica
presente na grande massa de municípios brasileiros, independentemente da
extensão territorial, atividade econômica, renda per capita, IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano), localização geográfica dentre outros fatores, em efetiva
ineficiência exploratória de bases tributárias próprias.
Outros pontos negativos associados à criação de municípios são: o
elevado gasto que se tem para estruturar um município; a construção de um banco
de dados eficiente para identificar os contribuintes do novo município e possibilitar a
arrecadação dos tributos de forma eficaz; a maior divisão do FPM; a maior pressão
dos municípios para a obtenção de verbas; e o maior número de municípios
economicamente inviáveis a serem sustentados (PINTO, 2002).
O custo de uma ineficiência tributária é bancado pela população,
calculado através da ausência de investimentos em serviços públicos, carga
tributária injusta e desequilibrada, subdesenvolvimento local e regional, dentre
outros fatores que dificultam o alcance de bem-estar social.
Assentadas estas posições, com a descentralização os municípios
ganham papel de destaque na responsabilidade de agente transformador no
oferecimento de serviços públicos, daí a importância do exercício da autonomia
fiscal e tributária financiada, principalmente, por recursos originários de tributos
próprios e menor dependência das transferências intergovernamentais.

31

3.3 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: CONTROLE E TRANSPARÊNCIA NA
GESTÃO PÚBLICA

É pertinente, diante de todo o contexto, abordar a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar nº 101/2000, por se tratar de um
divisor de águas na gestão das contas públicas e um instrumento de governança.
A aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (doravante LRF)
completa o ciclo das principais mudanças institucionais promovidas no governo
Fernando Henrique Cardoso, no campo das finanças públicas.
Parte integrante do processo de reforma do Estado como instrumento
de

implementação

da

administração

pública

gerencial,

no

que

tange

à

necessidade de redução e combate ao déficit público, a LRF constitui-se
atualmente no principal instrumento regulador das contas públicas no Brasil. A LFR
está apoiada em quatro eixos principais: planejamento; transparência; controle; e
responsabilização (SACRAMENTO; PINHO, 2007).
A partir de experiências o governo federal desenvolveu mecanismos no
sentido de padronizar o controle fiscal e financeiro dos entes federativos. Nessa
perspectiva, foi implementada a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no ano de
2000. Essa lei define regras que incide sobre a estrutura orçamentária dos estados.
O objetivo é consolidar regimes fiscais sólidos e sustentáveis (SANTOLIN et.al, 2009
apud CORRÊ TAVARES, VENTURA, MISSIO, 2021, p. 02).
Surge no cenário nacional em maio de 2000, com o intuito de coibir e
controlar a dívida pública brasileira e o endividamento dos entes estatais, dada a
descentralização e autonomia inerentes à Federação.
Estabelecendo controle dos gastos públicos oriundos de despesas
públicas acima das receitas, e de concessão de empréstimos, sejam voluntários ou
não, a lei impõe limites e metas a serem obtidas pelos entes de federação,
fundamentada nos princípios de transparência, responsabilidade, eficiência e
planejamento. Permite ao gestor público prever suas despesas e a referida fonte de
receitas, sem que haja um desequilíbrio fiscal causada pelo endividamento público
desordenado.
Funciona como instrumento limitador dos gastos públicos, diante do
crescente descontrole e desequilíbrio desordenado nas contas públicas e a
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necessidade de uma gestão fiscal transparente e consciente, ao estabelecer
parâmetros para as chamadas despesas públicas. “A utilização dos orçamentos
como forma de estabelecer metas a serem cumpridas pelos gestores nos órgãos
públicos ganhou novo delineamento com a implantação da LRF”(SANTOS; ALVES,
2011, p. 195).
[...] o planejamento governamental ganha importância porque este tem
como instrumentos o Plano Plurianual de Investimentos (PPA), a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), e o
orçamento também ganha importância. Uma de suas principais
preocupações é questionar se o teto estabelecido pela lei é possível de ser
cumprido pelos municípios. A LRF disciplina o relacionamento entre os
entes federativos e entre os poderes e a participação popular é consagrada.
Com a LRF, há uma necessidade de planejamento e transparência do
orçamento público [...] (COSTA, 2008, p. 5).

Após a implementação da LRF, a primeira década do século corrente
foi marcada por elevadas taxas de crescimento econômico e, simultaneamente,
estabilização das contas públicas. Nesse sentido, foi possível expandir os
investimentos públicos sem que houvesse a deterioração do resultado orçamentário.
E, mais, verificou-se uma melhora substancial no comportamento das contas
públicas quando comparados aos períodos anteriores a implementação da LRF
(CORRÊA TAVARES, VENTURA, MISSIO, 2021, p. 02).
O endividamento público resulta nas despesas públicas superiores às
receitas, e só é possível através de empréstimos voluntários ou não, concedidos por
terceiros ao poder público. Empréstimos voluntários são decorrentes de créditos
financeiros ofertados por terceiros, geralmente por instituições financeiras públicas
ou privadas, com juros e encargos financeiros.
Já os empréstimos concedidos de forma involuntária, resultam no
chamado déficit proveniente de gastos acima das receitas disponíveis como restos a
pagar, inadimplência junto a fornecedores e não pagamento de salários e/ou
proventos do funcionalismo público, porém sem a incidência de acréscimos ou
encargos financeiros.
Parece um contrassenso, diante da limitação nos gastos públicos dos
entes federados, imposta pela lei de responsabilidade fiscal, e a necessidade de
oferecimento de serviços públicos que garantam o mínimo existencial a uma
sociedade. E, do outro lado, a capacidade de gestão de suas bases tributárias
próprias exploradas de forma ineficiente, sendo, estas, a principal fonte de recursos
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públicos capazes de garantir a implantação de políticas públicas e o cumprimento da
lei.
Para Klair (2000, p. 26) “a LRF certamente proporcionou importante
contribuição ao incremento da receita própria municipal e ao melhor aproveitamento
dos recursos em benefício da população, ao estabelecer novas regras para a
disciplina fiscal e ao garantir maior nível de transparência nas ações”.
A lei obriga o governante a instituir e arrecadar todos os tributos de
competência do Município, dificulta a renúncia de receita e estabelece
parâmetros e limites para as despesas. Além disso, impede heranças
financeiras desastrosas de uma gestão para outra, permitindo ao prefeito
que assume iniciar seu mandato realizando seu plano de governo, em vez
de ficar pagando dívidas pesadas deixadas pelo antecessor. Por fim,
estabelece a participação popular na discussão da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e da proposta orçamentária, ajudando a direcionar a ação do
governo no interesse da maioria da população (KLAIR, 2000, p. 26).

Desse modo, torna obrigatória a transparência na gestão fiscal dos
administradores públicos, reforçando a necessidade de uma gestão tributária
eficiente, através de mecanismos que garantam o combate à sonegação, assim
como investimentos que garantem a excelência na arrecadação de receitas
tributárias próprias, e menor dependência das transferências intergovernamentais.
Essas medidas procuram garantir estímulos aos municípios na
maximização de suas bases de tributação, maior eficiência da administração
fazendária municipal, políticas públicas participativas, mais efetiva se consequente
melhora qualidade de vida e bem-estar social a toda sociedade.
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4 DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

Desde a sua origem, na Constituição de 1891, o Brasil adota como
forma de estado a federação, assim como o sistema de separação das fontes
tributárias de competência própria.
A Primeira Constituição Federal do Brasil previu em seu texto áreas de
tributação exclusiva apenas para a União e os Estados-membros. Por sua vez, a
Constituição de 1934, estabeleceu impostos exclusivos dos municípios. A partir de
então, a distribuição das áreas de tributação exclusiva alterou-se pouco na evolução
do sistema tributário nacional. Nessa dimensão particular, mudanças lentas e
graduais caracterizam os pactos federativos nas diversas constituições federais
(VARSANO apud ARRETCHE, 2005 p, 73).
Seja como for, entre centralizações e descentralizações, a Constituição
Federal de 1988, afirmou a competência tributária dos entes municipais, ao prever
em seus comandos normativos responsabilidades da agenda governamental, com
sua respectiva fonte de receitas. Ao lado dos Estados-membros e da União, os
municípios possuem a prerrogativa de instituir e cobrar tributos que lhe são próprios,
sem prejuízo das transferências intergovernamentais.
Um

dos

pontos

relevantes

da

descentralização

prevista

constitucionalmente consiste na autonomia tributária dos entes municipais.Acontece
que, ao lado desta autonomia também estão previstas as transferências
intergovernamentais, com um papel de protagonista na geração de receitas diante
da necessidade de prestação de serviços públicos. Nesta novela, tais transferências
possuem, na realidade, o papel de vilão com sérios efeitos colaterais na gestão de
receitas tributárias próprias,dada a dependência dos municípios nesta fonte de
receitas.
Para Arretche (2005), “vale a ressalva de que poucas foram às
mudanças no sistema tributário nacional, desde o nascimento da Federação, em
1889, consolidada a forma federativa de estado com a promulgação da Constituição
de 1891. A capacidade de fonte exclusiva de tributação pelos entes federados teve
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sua consolidação com a Constituição Federal de 1988, com raríssimas alterações no
texto constitucional a respeito da matéria”.
Até 1988, as sucessivas modificações na natureza do regime político não
implicaram mudanças significativas na distribuição intergovernamental das
fontes exclusivas de tributação. No período posterior a 1988, nenhuma
alteração significativa ocorreu nessa dimensão do sistema tributário
(ARRETCHE, 2005, p. 72-73).

Desde os primórdios da humanidade, a figura do tributo já era
existente, sem qualquer regulamentação dos direitos e garantias fundamentais do
indivíduo, como cidadão contribuinte, diante da ausência de uma constituição do tipo
escrita, sendo somente previsto um sistema tributário nacional, estruturado em sua
forma, com o surgimento da primeira constituição escrita e promulgada em 1824.
Consta dos anais do Senado Federal, relativamente à Constituinte de
1988, pronunciamento do então Deputado José Serra, membro componente da
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças [...] (MARTUSCELLI, 2010,
p. 4220):
[...] que deveremos dar ao Brasil um sistema tributário melhor que o atual.
Para tanto as diretrizes fundamentais são as seguintes: em primeiro lugar,
maior justiça social na repartição da carga tributária, que hoje cai
desproporcionalmente sobre as classes trabalhadoras, sob a forma de
impostos diretos, e sobre a classe média, no que se refere ao imposto
direto, ao Imposto de Renda. Em segundo lugar adequar o nosso sistema
tributário às necessidades do nosso desenvolvimento, do crescimento
econômico, da geração de empregos e do maior bem-estar do conjunto da
população. Em terceiro lugar, atenuar as desigualdades regionais no Brasil.
Esta é uma obrigação que fará com que a nossa comissão tenha de montar
um sistema tributário que sirva a uma diminuição das desigualdades de
desenvolvimento do nosso País. Entendidas essas desigualdades como as
hoje existentes, entre o Norte, o Nordeste, o Centro-Sul, o Sul e o CentroOeste. É nesse trabalho que precisaremos nos concentrar. Não se trata de
resolver os problemas tributários através do conflito regional, do conflito
entre regiões. Estou convencido, como acredito estejam os demais
integrantes desta Comissão e o nosso Presidente Francisco Dornelles,
pessoa de grande experiência na área tributária, que poderemos equacionar
o sistema tributário brasileiro de maneira a atender melhor à sociedade, ao
desenvolvimento do País e às regiões sem que isto passe por um conflito
regional, o qual não levará senão a um enfraquecimento da nossa própria
necessidade de desenvolvimento. Temos de oferecer através da
simplificação, da descentralização e da maior justiça tributária. o que o
nosso País precisa.

Manifesta-se de fato, no texto constitucional, no título IV, artigos 146 a
162, grande parte do Sistema Tributário Nacional, plasmada em competências
tributárias, princípios gerais, limitações ao poder de tributar, possibilidade de
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instituição de impostos extraordinários e residuais pela União e as transferências
intergovernamentais.
Pouco se verifica no sistema tributário simplificação, justiça tributária e
atenuação de desigualdades, mas que por sua vez não figura como justificativa aos
entes municipais, ante a autonomia fiscal e, principalmente, tributária, o exercício
justo e eficiente de suas fontes exclusivas de tributação.
Pertencendo aos instrumentos normativos infraconstitucionais do
Sistema Tributário Nacional, o Código Tributário Nacional foi publicado como
formalmente lei ordinária nº 5.172, em 25 de outubro de 1966, nascido sob a
vigência da Constituição Federal de 1946 dos Estados Unidos do Brasil,
recepcionado pela sua materialidade pela Constituição Federal de 1988, com status
de lei complementar.
Apresenta raríssimas alterações no seu texto ao longo do tempo, o
Código Tributário Nacional, juntamente com a Constituição Federal de 1988 e atos
normativos legais constituem o ordenamento jurídico a respeito da temática
denominada Sistema Tributário Nacional.
O Sistema Tributário decorreu, portanto, do crescimento do país, de
sua evolução econômica e dos anseios de fortalecimento da Federação, em uma
concepção centralizadora, autônoma, mas não ao ponto de permitir o desequilíbrio
impositivo, em nível de carga global a ser suportada pelo contribuinte (MARTINS,
2000, p. 5).

4.1 TRIBUTOS NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO

Para que se possa entender a respeito de um tema, torna-se
necessário compreender a respeito de sua origem. Neste capítulo será apresentado
um breve histórico da tributação no Brasil sendo o ponto de partida a colonização,
com a chegada dos portugueses em território nacional até a promulgação da
Constituição vigente, de 1988. Apresentamos um breve relato das primeiras citações
de tributo ou equivalente em passagens bíblicas. Entendemos ser fundamental a
trajetória histórica para a compreensão do fenômeno tributário.
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Não é de agora os primeiros registros do fenômeno tributário. A coleta
de recursos para fazer face às necessidades coletivas de uma comunidade foi se
sofisticando gradualmente. Os primeiros registros de tributação datam de
aproximadamente 6.000 a.C., encontrados em tábuas de argila na região da antiga
cidade estado de Lagash, hoje correspondente ao território do Iraque (CARLSON,
2005, p. 3).
De acordo com Santos (2013), a presença de um imposto sistemático é
detectada na civilização egípcia por volta dos 3000 a.C., onde os escribas tomavam
por base um cadastro de todos os componentes de cada família. Através de um
recenseamento bienal denominado de “conta do outro e do campo” esse cadastro foi
acrescido de informações relativas à avaliação em ouro dos bens dessas famílias,
revelando um processo bastante sofisticado para a época.
São diversas passagens bíblicas que revelam a existência dos tributos
antes e depois de Cristo, como “Me mostrem o dinheiro do tributo", disse ele - e um
deles tirou uma moeda de seu bolso; -“Se você usa dinheiro que tem a imagem de
César nele, que circula e é valioso por causa dele, ou seja, se você é um homem do
Estado e aproveita contente as benesses do governo de César, então pague-lhe de
volta uma parte do que é dele quando pedir.”“Dai, pois, a César o que é de César e
a Deus o que é Deus” –“deixando-os tão ignorantes quanto antes sobre qual seria
qual; pois eles não desejam saber” (WIKIPÉDIA. ORG, 2019).
A primeira citação literal da palavra “tributo” na Bíblia traduzida em
Português por João Ferreira de Almeida, ocorre no quarto livro de Moisés, chamado
Números. Na caminhada rumo à Terra Prometida, o povo de Israel precisou passar
pelos territórios de várias nações. Algumas davam passagem livremente, outros se
opunham e declaravam guerra (BAPTISTA, 2016, p. 3).
Nos dias da Missão terrena de Jesus Cristo, encontra-se já uma
cobrança múltipla de tributos: cada esfera governamental, cada poder, como era o
caso dos sacerdotes pela lei dos dízimos. Herodes com rei dos Judeus pela sua
administração e o Império Romano pela dominação, cobravam dos mesmos infelizes
contribuintes. Os romanos cobravam dos povos dominados o tributo anual per
capita, pago com o denarium, moeda corrente em todo o âmbito do Império
(BAPTISTA, 2016, p. 12).
No Brasil se faz necessário lançar um olhar no período colonial. Assim,
em decorrência dos altos custos de produção e da falta de infraestrutura em território

38

nacional e o declínio da atividade econômica açucareira torna-se necessária a
exploração de outras fontes de riqueza. Diante de tal cenário, a coroa portuguesa se
vê diante da necessidade de exploração de atividades que propiciassem recursos
financeiros indispensáveis à sua manutenção.
Inicia-se, assim, a procura de novas riquezas com a descoberta do
ouro, em meados de 1690, em terras mineiras, fato que daria início à interiorização
de novos povoados, com desenvolvimento da região central e sul do país, dado o
ciclo de mineração. Com isso, houve o abandono dos colonos da região nordeste
com o deslocamento para tais regiões.
Fato

histórico,

que

até

a

atualidade,

não

se

observa

um

desenvolvimento igualitário entre as regiões do Brasil, mais acelerado nas regiões
centrais como Sul e o Sudeste, e lento nas demais regiões, como o Norte, Nordeste
e Centro-oeste.
Porém, não se pode deixar de mencionar a existência de incentivos
fiscais concedidos através de transferências intergovernamentais às regiões menos
desenvolvidas pelo constituinte de1988, como forma de amenizar ou até mesmo
extinguir os desequilíbrios financeiros e sociais então existentes.
Mera coincidência dos fatos, mas o que se observa é a história ser
contada e recontada ao longo do tempo, com a ausência de investimentos em
políticas públicas, arrecadação injusta, desequilibrada e mal alocada, transferências
intergovernamentais que fomentam a ineficiência tributária dos estados e
municípios. Capítulos que se repetem ao longo do tempo.
Retornando ao ponto de partida, muito se sabe da autoridade e os
abusos praticados pelos portugueses, que faziam da coleta de tributos instrumento
de coerção e arbitrariedades. Não tinha relevância a capacidade contributiva dos
colonos sendo a fé cristã um dos maiores fundamentos, facilmente observada nesta
passagem:
Dentre os numerosos tributos que, nos tempos coloniais, recaíram sobre os
produtores e negociantes da cidade, houve o dízimo, que consistia no
pagamento da décima parte da importância dos frutos colhidos da terra e
dos produtos da criação e pesca. Antiga concessão da Santa Sé, esse
imposto foi estabelecido com o propósito de propagar a fé católica, custear
o culto religioso, construir igrejas e pagar as côngruas dos sacerdotes.
Exercendo o padroado sobre as igrejas da metrópole e dos domínios do
ultramar, os reis de Portugal tinham a faculdade de impô-lo e de o mandar
arrecadar. E rendia tanto que foi estendido a tudo, permitindo, assim, que a
arrecadação fosse arrendada a uns felizardos que recebiam a denominação
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de arrematadores do dízimo (RIOS FILHO, 2000, p. 319-320 apud GODOY,
2008, p. 21).

Nesse período, duas espécies tributárias impostas pela Coroa
Portuguesa em terras brasileiras merecem destaque pelo simples fato de
representarem o ponto alto da exploração lusitana: a "derrama" e o quinto sobre o
"ouro".
O quinto sobre o ouro foi cobrado no decorrer do século XVIII, o
chamado período da mineração. O tributo equivalia à quinta parte de todo o ouro
que era retirado das terras brasileiras e enviado diretamente para Portugal. Tratavase do mais importante tributo da época, cuja cobrança passou por diversas fases e
bases de arrecadação (SANTI, 2008, p. 9).
Com o declínio da produção mineral, a partir da segunda metade do
século XVIII, reduz-se, por consequência, o pagamento de tributos. Essa redução de
receita levou Portugal a forçar a arrecadação por meio da derrama, que consistia em
cobrar impostos atrasados sempre que o fisco português considerasse oportuno,
caracterizando-se tal cobrança pela violência com que era exercida (AMED;
NEGREIROS, 2000).
Em razão da política expansionista de Napoleão Bonaparte, a Coroa
Portuguesa vê-se forçada a se transferir para o Brasil. A vinda da família real
portuguesa, em 1807, levou à criação de mais tributos, desta vez para manutenção
das despesas da Corte. Ademais, foram criados impostos alfandegários, em razão
dos tratados celebrados com a Inglaterra, em 1810, que estabeleceram os rumos
comercial e tributário do País para os anos que se seguiram (COELHO, 2016, p. 33).
A tributação então era vista pelos colonos como um pesadelo a ser
enfrentado, face ao confisco pujante da coroa portuguesa com a criação de tributos
de forma descompensada, frente às suas frivolidades, sem qualquer retorno
aparente aqueles que a financiava.
Grande parte da riqueza aqui gerada, era enviada para fora do país,
com pouco investimento em território nacional. A cidadania e o bem-estar da
população

que

aqui

residia,

eram

desconsideradas

pelos

colonizadores

portugueses.
Durante o período do Primeiro Reinado, evento de significativa
importância que marca a história nacional em função das inspirações liberais e
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libertárias transmitidas pelas recentes revoluções francesa e americana, cogita-se
acerca da promulgação de uma constituição para o Brasil.
A despeito da sua estruturação moderna, seguindo a fórmula clássica da
tripartição dos Poderes proposta por Montesquieu, a primeira constituição
brasileira foi marcada, em sua origem, por um golpe contra o legislativo e,
em seu texto, pelo ranço autoritário e colonial, mediante a previsão de um
chamado “Poder Moderador”. Junto dela um sentimento de frustração
coletivo veio à tona (MARTUSCELLI, 2010, p. 4213).

Observa-se que o período colonial é marcado pela ausência de
qualquer sistema tributário organizado em terras brasileiras, prevalecendo a
exigência forçada de tributos por parte da Coroa portuguesa, inexistindo critério
adequado na distribuição da carga pelas inúmeras fontes de incidência. A
Constituição de 1824 acrescenta muito pouco em matéria de organização tributária,
destacando-se a adoção do princípio da capacidade contributiva, de aplicação
prática insignificante, todavia. O Ato Adicional de 1834 representa um avanço na
sistematização dos tributos no Brasil (COELHO, 2016, p. 29).
Porém, tal princípio pouco teve de aplicação prática. O período do
Império foi marcado pela intenção de organização do sistema tributário, mas pouco
foram os resultados, sendo motivo de várias eclosões cujo foco eram as questões
fiscais. Para exemplificar, podemos citar a guerra fiscal entre as províncias e os
casos de cobranças multivariadas de tributos sobre um mesmo fato jurídico
tributário, e a Guerra dos Farrapos, no sul do país, sendo a causa principal a
cobrança excessiva sobre os produtos pecuários locais, prejudicando a concorrência
com outros países. (COELHO, 2016. p. 29).
Estudos indicam que, desde a colonização brasileira pelos portugueses
até a primeira Constituição de 1824, promulgada por Dom Pedro I, não havia nada
que poderia ser denominado como Sistema Tributário Nacional, apenas normas
esparsas, sem qualquer tipo de vínculo entre elas (COELHO, 2016, p. 32).
Não é difícil constatar que a promulgação da primeira constituição
brasileira é marcada por ideologias e princípios daqueles que detinham o poder no
período colonial, refletindo um Sistema Tributário Nacional sem qualquer inovação,
com a transcrição literal da realidade praticada pela Coroa Portuguesa em um texto
codificado.
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A Constituição da República, de 1891, procurou solucionar os
problemas que marcaram o período imperial, principalmente quanto às repartições
de competência entre a União e os estados. Os municípios, todavia, ficaram
dependentes dos estados, cabendo a estes fixarem os impostos municipais
(COELHO, 2016, p. 36).
Com efeito, em 1953, o Prof. Rubens Gomes de Souza redigiu um
anteprojeto de Código Tributário, com o apoio do então Ministro da Fazenda,
Osvaldo Aranha. Entretanto, foi somente, em 1965, que aquele anteprojeto,
juntamente com novas diretrizes governamentais para um plano de reestruturação
do sistema tributário nacional, transformou-se na Emenda Constitucional nº 18,
convertendo-se na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, o CTN - Código
Tributário Nacional (BALEEIRO, 2007, p. 9).
O Código Tributário Nacional foi votado como lei ordinária ao amparo da
Constituição de 1946, a qual não estabelecia distinção formal entre esta e a
lei complementar de matéria privativa deste instrumento normativo, foi
recepcionado pela atual Constituição como lei complementar” (BALEEIRO,
2007, p. 9)

A organização atual, do sistema tributário nacional é consequência das
reformas tributárias realizadas na década de 1960. É importante destacar que, o
atual Código Tributário Nacional continua com seu texto original, com poucas
alterações ao longo do tempo, sendo que as normas gerais aplicadas ao direito
tributário nacional são expostas no corpo do seu Livro Segundo.
Em 5 de outubro de 1988, com a promulgação da Constituição Federal
de 1988, houve a descentralização, com características de autonomia política, fiscal
e tributária aos entes federados, prevendo em seu texto a organização do Sistema
Tributário Nacional nos arts.145 a 162.
Ressalta que, o Brasil já teve um dos sistemas tributários mais
modernos do mundo. A reforma feita pelo regime militar em 1965 e 1967 foi uma das
primeiras do mundo a introduzir um imposto sobre valor agregado, modelo que viria
a se tornar dominante nos países desenvolvidos (VARSANO, 1997).
No entanto, no Brasil não prosperou o modelo moderno e inovador de
um sistema tributário justo e eficiente. Atualmente, o que se observa é a
necessidade de reformas do pacto federativo e principalmente tributária com
avanços significativos no sistema de fonte exclusiva de receitas,limitações e

42

indicadores quanto a transferências intergovernamentais, corrigindo distorções e
impactos que por ventura surgiram em decorrência de ideologias, e dos custos
resultantes da complexidade do desenho do Sistema Tributário Nacional.

4.2 CONCEITO DE TRIBUTO E SUAS ESPÉCIES

Para este estudo, a análise das espécies tributárias é focada na
corrente tricotômica ou tripartite de espécies tributárias: impostos, taxas e
contribuições, a partir das disposições veiculadas no texto constitucional e legislação
infraconstitucional.
Na corrente tricotômica ou tripartite, defendida por Souto Maior Borges
(1975), a lei complementar editada pela União possui três funções: estabelecer
normas gerais em matéria tributária, dispor sobre conflitos de competência entre as
unidades federativas e regular as limitações ao poder de tributar.
Ainda segundo Souto Maior Borges (1975), as normais gerais previstas
no texto constitucional possuem a prerrogativa de estabelecer regras uniformes e
efetivas em matéria tributária e estabelecer o conteúdo obrigatório à temática aos
entes da federação.
Partindo de uma investigação histórica, os seguidores dessa corrente
ressaltaram ser a federação brasileira oriunda de um movimento centrífugo,
antítese à forma de Estado unitário. Essa realidade refletiu intensamente na
área financeira, a ponto da União sempre reserva para si poderes
normativos gerais. Esses são os argumentos com os quais os filiados à
teoria tricotômica afastam qualquer mácula ao princípio federativo,dada as
peculiaridades “genéticas” do federalismo brasileiro, inicialmente
estruturado em conformidade com o modelo norte-americano, mas sem
desconsiderar as circunstâncias peculiares à nossa formação histórica e
política (LOCATELLI, 2001, p. 07)

Sabe-se da existência do fenômeno da tributação, antecedente ao
surgimento e da organização do Estado, do direito em sua roupagem tributária,
responsável pela obtenção de receitas públicas, fontes de financiamento de
frivolidades, cobradas na sua origem mediante vontade impositiva e coercitiva de
quem detinha o poder.
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Com o surgimento da organização do Estado através de textos
constitucionais, a tributação mantém o seu papel como fonte de receitas públicas
derivadas

editadas

por

quem

detinha

o

poder em

face

à

agenda

de

responsabilidades outorgadas aos entes federados.
Na visão de Paulo Caliendo (2008, p. 07), “a tributação é um fenômeno
intersistêmico que envolve a Política, a Economia e o Direito”.
No caso da Política pode ser lido como uma relação entre poder e não
poder (limites) tributar, ou seja, exigir prestações pecuniárias compulsórias
de particulares; no caso da Economia a tributação pode ser entendida como
um elemento relativo à programação dos agentes econômicos sobre o que
terão ou não nas situações de produção, acumulação e circulação de bens
em uma dada sociedade. Por sua vez, o Direito irá considerá-la como
conjunto de expectativas institucionalizadas que dizem como os outros se
comportem nas relações entre o poder de tributar e as limitações a este
poder, determinando as sanções pelo descumprimento dessas normas
condicionantes (CALIENDO, 2008, p. 07).

Como fenômeno intersistêmico, possui como componente central o
tributo, figura de relevância neste estudo e da relação de interdependência política,
econômica e jurídica. Funcionam como engrenagens que se complementam de
forma equilibrada, sem prevalência de uma sobre as outras, em busca da
concretização da equidade e justiça fiscal necessárias à promoção de políticas
públicas. Podemos simplificar a função do fenômeno intersistêmico na fórmula
abaixo:
Figura 1 – Interdependência do fenômeno intersistêmico.

FONTE: Produzida pela autora.

Firmado esse sentido, entende-se por tributo, conforme o art. 3° do
CNT Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/1966), “a prestação pecuniária
compulsória, em moeda ou em valor que nela possa exprimir, que não constitua em
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada”.
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Nesse ponto, elegeu o Código Tributário Nacional o método literal para
conceituar tributo, preponderando uma investigação sintática, adstrita as palavras da
lei.
Para Paulo de Barros Carvalho (2015, p. 47), o vocábulo “tributo”
experimenta nada menos do que seis significações diversas, quando utilizado nos
textos do direito:
•

"tributo” como quantia em dinheiro;

•

"tributo" como prestação correspondente ao dever jurídico do

sujeito passivo;
•

"tributo" como direito subjetivo de que é o titular o sujeito ativo;

•

"tributo" como sinônimo de relação jurídica tributária; e

•

"tributo" como norma, fato e relação jurídica.

Ainda remanesce na sociedade, um sentimento negativo, indesejável
sobre o tributo, como um gasto sem contrapartidas por parte de quem o arrecada, de
dinheiro cobrado de forma injusta e sem retornos.
Não é por menos, em face à ausência de transparência e de
investimentos públicos que podem ser enxergados pela população de forma
concreta e incentivadores de desenvolvimento socioeconômico.
Questão de cunho cultural, uma vez que não conseguimos produzir
uma mensagem diferente deste contexto, pelos antecedentes históricos de formação
e organização da sociedade. Deste modo, criamos um comportamento, uma imagem
de acordo com nossas experiências pessoais e bagagens culturais, onde o tributo
não consegue desempenhar o verdadeiro papel para o qual foi criado.
Bem verdade, e não se nega aqui tais interpretações, dada a
complexidade de nosso Sistema Tributário Nacional, fatores históricos e as próprias
contrapartidas oferecidas pelo Estado que arrecada e a sociedade que paga em
forma de disponibilidade e investimentos em políticas públicas. Por outro lado, não é
o entendimento neste estudo.
Nota-se a essencialidade dos tributos ao funcionamento de um estado,
seja ele unitário ou federado na manutenção de suas atividades. O que se observa é
um cenário de distorção da destinação da receita arrecadada e paga pela
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população, uma vez que, e não se concretizam em forma de políticas públicas, para
qual foram criados.
North (1981, p. 21) vai além, incluindo a tributação na própria definição
de Estado [...] uma organização com uma vantagem comparativa na imposição com
violência de suas normas, e que se estende por uma área geográfica cujos limites
são determinados pelo seu poder de tributar”.
É nesse fio de raciocínio que, neste estudo, busca-se demonstrar a
relevância e a essencialidade da gestão eficiente de bases tributárias próprias dos
municípios e a menor dependência de transferências intergovernamentais, em face
aos resultados positivos alcançados através da oferta de serviços públicos. Serviços
estes ensejadores de qualidade de vida e bem-estar social com influência direta no
desenvolvimento socioeconômico do município de Uberaba (MG), podendo ser de
grande valia aos demais municípios brasileiros.
No entendimento de Hofmann (1983), “tributo é o dever fundamental
estabelecido pela Constituição no espaço aberto pela reserva da liberdade e pela
declaração dos direitos fundamentais. Transcende o conceito de mera obrigação
prevista em lei, posto que assume dimensão constitucional. O dever não é préconstitucional, como a liberdade, mas se apresenta como obra eminentemente
constitucional”.
Para Varsanoet. al. (1998, p. 28):
O tributo é um instrumento que meramente realiza a transferência, do setor
privado para o público, de poder sobre o uso de recursos da sociedade.
Como tal o tributo não constitui um custo para a sociedade. Ainda assim, a
carga tributária está associada à ideia de sacrifício, uma vez que o consumo
privado individual é compulsoriamente reduzido para dar espaço à provisão
de bens públicos.

Seja como for, neste estudo será utilizado o sentido denotativo de
tributo, como elemento de um fenômeno intersistêmico, devido em decorrência de
um liame obrigacional instaurado entre Estado e cidadão, fonte primária de
financiamento de políticas públicas, assumindo papel relevante no desenvolvimento
econômico e social.
Partimos do pressuposto que, para financiar o fornecimento de serviços
públicos e fomentar o desenvolvimento, o estado necessita da transferência de bens
do setor privado para o público, em um sistema de contrapartida dada a
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necessidade de receitas públicas em face aos investimentos públicos. Nesse
sistema de transferências, o tributo como fonte exclusiva dos municípios apresenta
papel relevante decorrente da autonomia fiscal e tributária característica da
federação.
De acordo com Paulo de Barros Carvalho (2015, p. 55), “no direito
brasileiro, o tipo tributário se acha integrado pela associação lógica e harmônica da
hipótese de incidência e da base de cálculo. O binômio, adequadamente
identificado, em revelar a natureza própria do tributo que investigamos, tem a
excelsa virtude de nos proteger da linguagem imprecisa do legislador”.
Dois argumentos recomendam a adoção desse critério:
Trata-se de diretriz constitucional, firmada num momento em que o
legislador realizava o trabalho dedicado a traçar a rígida discriminação
de competências tributárias, preocupado em preservar o princípio maior
da Federação e manter incólume a autonomia municipal; b) para, além
disso, é algo simples e operativo, que permite o reconhecimento da
índole tributária, sem a necessidade de considerações retóricas e até
alheias ao assunto (CARVALHO, 2015, p. 55).

Neste estudo, utiliza-se, para classificação de tributo, o binômio base
de cálculo e hipótese de incidência, sendo espécies: os impostos, taxas e
contribuições, aplicando-se, subsequentemente, as subclasses de fonte exclusiva
dos municípios.

4.2.1 Dos impostos: breves comentários

É corriqueiro, e frequentemente ouvimos dizer, que pagamos impostos,
mas não observamos melhorias ou investimentos em serviços públicos ofertados
pelo Estado. Essa interpretação não é ao todo incorreta, se tivermos outro foco.
Para Carvalho (2015, p. 59) muitos critérios podem orientar uma
classificação dos tributos em espécie. As clássicas, mais difundidas, vêm carregadas
de fortes conotações extrajurídicas, principalmente econômicas. Esse o motivo pelo
qual nos inclinamos por aquela que tem como fonte inspiradora a circunstância de
existir, na hipótese normativa, um vínculo entre o fato descrito e uma atuação do
Estado no sentido amplo. Trata-se da classificação dos tributos em: vinculados e
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não vinculados a uma atuação do Poder Público, didaticamente exposta por Geraldo
Ataliba (1975).
Os impostos são tributos não vinculados, o que significa dizer que as
receitas arrecadadas não estão atreladas a qualquer atividade estatal específica
relativa ao contribuinte. Cabe ao estado tributante empregar as receitas públicas
advindas dos impostos em atividades voltadas essencialmente às necessidades e
ao interesse público, a uma coletividade.
Toda receita que ingressa aos cofres públicos, pode ser gasta pelo
ente que a arrecada sem vinculação a uma atividade específica por parte do Estado,
passando pela manutenção das despesas da máquina administrativa até a oferta de
serviços públicos. A previsão legal encontra-se no art. 16, da Lei nº 5.172/1966:
"imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente
de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”.
O que significa dizer que o imposto pertence a classe dos tributos não
vinculados a qualquer atividade determinada pelo Estado, podendo o gestor público
utilizar a receita arredada com certa liberalidade, observado o princípio da não
afetação previsto no art. 168 da Constituição Federal de 1988.
Em observância ao princípio da não afetação, algumas situações
específicas poderão ensejar a vinculação das receitas provenientes de impostos
sendo elas, atividades da administração tributária, saúde, educação e como
concessão de garantia em operações de crédito.
Fora estas situações específicas de possibilidade de vinculação de
impostos previstas no texto constitucional, a arrecadação se encontra desvinculada
de compromissos específicos dos entes tributantes, devendo ser utilizados no
financiamento de serviços púbicos de interesse público.
Indica, portanto, que na hipótese do cidadão contribuinte praticar
qualquer fato no mundo concreto que esteja descrito na norma impositiva de
incidência tributária como: ser proprietário de imóvel, de veículos automotores,
prestar serviços,industrializar produtos, transmitir bens imóveis por ato oneroso, por
ato não oneroso causa mortis, auferir rendas etc., haverá subsunção do fato à
norma, e desse modo está vinculado ao fato ensejador do pagamento do imposto ao
ente federado competente para a sua instituição e cobrança.
Seu substrato é eminentemente jurídico, pois repousa na observação
fiel das hipóteses de incidência dos vários tributos, em confronto com as respectivas
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bases de cálculo. Toda vez que o binônimo expressar um acontecimento que
envolva atuação do Estado, estará diante de um tributo vinculado. Por exemplo: o
Estado prestar serviços de assistência médica; o Estado exercitar o poder de polícia,
autorizando a realização de um baile; o Estado prestar serviços de abastecimento de
águas, etc. (CARVALHO, 2015, p. 56).
A vinculação pode ser direta, como nos casos mencionados, ou
indireta, como na realização de uma obra pública que suscite valorização dos
imóveis adjacentes. Sempre que nos deparamos com a vinculação direta teremos as
taxas, ao passo que a vinculação indireta, mediata, indica a existência de uma
contribuição

de

melhoria,

consoante

o

último

exemplo

que

enunciamos

(CARVALHO, 2015. p. 56).
Nos ensinamentos de Sacha Calmon Navarro Coêlho, André Mendes
Moreira (2003, p. 73):
fatos geradores dos tributos são vinculados ou não vinculados. O vínculo,
no caso, dá-se em relação a uma atuação estatal. Os tributos vinculados a
uma atuação estatal são as taxas e as contribuições; os não vinculados são
os impostos. Significa que o fato jurígeno genérico das taxas e das
contribuições necessariamente implica uma atuação do Estado. No caso
das taxas, esta atuação corporifica ora um ato do poder de polícia (taxas de
polícia), ora uma realização de serviço público, específico e divisível,
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição (taxas de serviço).

Segundo Ataliba (2013, p. 171), ao adotar o critério do fato gerador da
hipótese de incidência, duas são as classes tributárias diferençadas: (i) ou o fato
gerador faz menção a uma atividade estatal, constituindo-se a obrigação tributária
na decorrência de sua materialização; (ii) ou o fato gerador descreve fato qualquer
alheio a uma atividade estatal, cuja ocorrência faz nascer referida obrigação.
No primeiro caso, afirma Ataliba (2013, p. 171), tem-se os tributos
vinculados, no segundo, os não vinculados. Acerca dos tributos não vinculados, o
fato gerador descreve um fato (em regra, de natureza econômica) ligado a esfera
jurídica de uma pessoa outra que não o Estado, comumente o próprio obrigado.
Seja como for, todo tributo como norma jurídica possui uma estrutura
que confere a ela legalidade, que pode ser conferida sua constitucionalidade,
através da regra matriz de incidência tributária, também denominada de norma
jurídica em sentido estrito, composta pelo antecedente, chamada de hipótese, e pelo
consequente.
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Pode-se dizer que, “a regra matriz de incidência tributária representa a
estrutura e o conteúdo nuclear de uma norma jurídica em matéria tributária, de uma
norma jurídica que prescreve a obrigação de alguém pagar tributo por ter ocorrido
um fato jurídico não ilícito” (QUEIROZ, 2009, p. 226).
Para Paulo de Barros Carvalho (2015, p. 330) “a regra matriz de
incidência tributária é, por excelência, uma norma de conduta, vertida imediatamente
para disciplinar a relação do Estado com seus súditos, tendo em vista contribuições
pecuniárias”.
O antecedente ou hipótese, da norma jurídica em sentido estrito, é
composto pelos critérios: pessoal, material, temporal e espacial. Este trará a
previsão de um fato, e o consequente pelos critérios pessoal e quantitativo, que
prescreverão a relação jurídica e a obrigação tributária que irão se instaurar.
O art. 156 da Constituição Federal estabelece os seguintes impostos
de competência municipal para instituição e cobrança:o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN);o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU); e o Imposto sobre a Transmissão Intervivos por ato oneroso (ITBI).
Além de outros tributos como as taxas, Contribuição de Melhoria e a Contribuição de
Iluminação Pública, a chamada COSIP, em artigos diversos do texto constitucional
de 1988.
É necessário ressaltar que a Constituição Federal de 1988 não cria
tributos, apenas traz, em seus enunciados, o seu arquétipo, cabendo aos entes
federados instituírem por lei, os tributos de sua competência, respeitando, de todo
modo, as diretrizes constitucionais.

4.2.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)

Previsto na Carta da República de 1988, o Imposto sobre Propriedade
Predial e Territorial Urbana (IPTU), de fonte exclusiva dos municípios, configura no
cenário tributário como o imposto mais antigo do País, presente nos primórdios do
Brasil Colônia.
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Desde a Constituição Federal de 1934, o imposto incidente sobre
imóveis passa a ser de competência dos municípios, permanecendo incólume diante
de todo contexto histórico, consolidado na Constituição Federal de 1988.
Com a chegada da família real ao Brasil inaugura-se, por meio do
Alvará de 27 de junho de 1808, a instituição formal da "décima urbana", como
principal elemento da receita pública que cumpria expandir (KORFF, 1977).
A alíquota do tributo era de 10%, incidente sobre o rendimento líquido dos
prédios urbanos da cidade-sede da Corte e de todas as localidades
"notáveis", situadas à beira-mar; o rendimento líquido correspondia ao
aluguel convencionado em contrato ou confirmado em recibos e ao valor
locativo arbitrado, no caso de prédios utilizados pelos proprietários. Pelo
Alvará de 1809 a incidência foi estendida às localidades situadas à beiramar (KORFF, 1977).

Constitui para muitos municípios como uma das principais fontes de
receitas próprias, seguido pelos demais tributos. Isso porque, seu fato jurídico
tributário é permanente, contínuo, incidindo sobre a propriedade de imóvel localizado
na zona urbana do município, em 1° de janeiro de cada exercício.
Possui a característica de tributo direto, incidente sobre a propriedade,
de forma a se tornar mais justo e equânime na sua cobrança, em observância aos
princípios da justiça fiscal e da capacidade contributiva.
Significa que, em se tratando de IPTU, tributa-se a riqueza revelada
pela propriedade do imóvel como um todo, incluindo as edificações, a que aliás, está
obrigado o proprietário para dar ao imóvel a sua função social (PAULSEN, 2011, p.
406).
Como critério material, hipótese de incidência, a propriedade predial e
territorial urbana, incide sobre a propriedade de imóveis localizados na zona urbana
do município, cuja base de cálculo é o valor venal, que geralmente, não coincide
com o valor de mercado.
Nesse ponto, registram-se perdas consideráveis de arrecadação,
diante da negativa da realidade praticada pelos municípios entre o valor venal, e o
valor de mercado que por lei deveriam possuir valores semelhantes para fim de
componente de base de cálculo do imposto.
O valor venal é calculado, tomando-se como base a área do imóvel,
multiplicada por um valor padrão, que é característica da localidade específica em
que o imóvel se encontra. O valor padrão é encontrado na chamada planta genérica

51

de valores, que deverá ser revista com razoável frequência, de preferência a cada
ano fiscal.
Porém, não é isso que os municípios, em sua grande maioria,
costumam realizar. O que poderá ocorrer é a transferência de riqueza, aos
proprietários que se beneficiam da realização de melhorias, através de recursos
públicos na região onde se localizam. Com efeito contrário, nas regiões onde há
desvalorização do imóvel, haverá prejuízo aos contribuintes do imposto.
Por fatos como esses, prevalece a necessidade da presença de um
cadastro imobiliário atualizado, efetivo, com uma gestão fazendária eficiente, de
forma a obter a exploração justa e equânime de receitas.
Outra consequência lógica que envolve danos a toda sociedade, é a
queda da arrecadação pela ausência de atualização da planta genérica de valores,
cujo resultado direto será no oferecimento e execução de políticas públicas efetivas.
Entende-se por “Planta de Valores Genéricos”, ou, simplesmente,
“Planta de Valores”, um conjunto de cartas analógicas em escala topográfica, onde
constam as características espaciais da cidade ou região, como a malha viária e as
quadras, sendo registradas, em suas posições por face de quadra, os valores
unitários dos terrenos calculados, após pesquisa de mercado e análise do cadastro
urbano e dos equipamentos públicos existentes (energia, telefonia, pavimentação,
etc.) (NUNES, 2019).
Acontece que, ao analisar-se a regra-matriz de incidência tributária do
IPTU, da grande maioria dos municípios, não é difícil o desencontro no critério
espacial. Isso porque o tributo deve incidir sobre as propriedades localizadas em
perímetro urbano do município, sem atingir os imóveis localizados da zona rural,
sujeitos à incidência do Imposto Territorial Rural, de competência tributária da União.
Por se tratar de objeto deste estudo, convém frisar as semelhanças
acentuadas da Regra-Matriz de Incidência Tributária do IPTU e do ITR, Imposto
Territorial Rural. De competência tributária da União, o ITR possui como hipótese de
incidência imóveis localizados fora da zona urbana do município, enquanto o IPTU
recai sobre imóveis localizados na zona urbana.
O ITR poderá ser fiscalizado e cobrado pelos entes municipais, que
assim optarem, por meio de convênios celebrados com a União, previsão que
destina 100% (cem por cento) da receita arrecadada aos Municípios. Trata-se de
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importante fonte de transferências intergovernamentais aos municípios, previsto nos
postulados constitucionais.
Por fim, outra abordagem interessante, é a sensibilidade do
contribuinte quanto ao IPTU. Explicamos melhor. Qualquer tentativa de aumento de
alíquotas ou de base de cálculo para incrementar a sua arrecadação recebe uma
oposição muito significativa por parte dos contribuintes, mais reativa do que um
aumento em outros tributos sobre a geração ou consumo de riquezas (LADD caput
CALIENDO, 2008, p. 335).
Não é difícil perceber, que a conduta praticada poderá causar danos
não só ao poder público, mas a toda sociedade envolvida, diante da perda de
receitas públicas que poderiam ser transformadas em políticas públicas. A fonte de
recursos próprios através da tributação, tornou-se uma das principais fontes de
receitas aos entes tributantes. Aquilo que, não for pago por certo contribuinte poderá
ser cobrado e suprimido por outro, e quem arca com os prejuízos é a coletividade.
Não são poucos os problemas que se sucedem que vão desde à perda
de arrecadação a ofensas aos princípios constitucionais da capacidade contributiva,
da isonomia e da legalidade, com reflexos e prejuízos mais evidentes na parcela
mais vulnerável da sociedade.
Outro ponto igualmente importante, “a tributação imobiliária está
intimamente ligada à noção de política urbana (IPTU e ITBI) e rural (ITR) e o uso de
instrumentos fiscais de arrecadação auxiliam ou não na promoção de uma política
urbana de distribuição de imóveis e renda na sociedade” (CALIENDO, 2008, p. 335).
Por fim, na função de extra fiscalidade, o IPTU assume contornos de
progressividade, através do artifício de aumento de alíquotas, de modo a cumprir a
função social da propriedade.
Não se trata de um novo imposto de competência municipal, mas da
figura do IPTU Progressivo previsto na Constituição Federal de 1988, com função de
coibir a manutenção de propriedades que não atendam as especificações sociais do
plano diretor do município.
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4.2.3 O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)

Uma das principais fontes exclusivas de tributação dos municípios, o
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), está previsto na
Constituição Federal de 1988 no art. 156, III, ao lado do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e do Imposto sobre a Transmissão
Inter vivos de Bens Imóveis por ato oneroso (ITBI), adstrito à tributação de fatos que
envolvam prestação de serviços previstos em lei complementar.
Para efeito de análise histórica, o ISSQN até julho de 2003 era regido
pelo Decreto-lei n° 406/1968, que disciplinava a respeito de normas gerais do direito
financeiro do Imposto sobre serviços (ISS) e do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias (ICM).
O Decreto-lei n° 406/1968, foi recepcionado com força de lei
complementar pelo art. 156, III, a, pela Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, o seu artigo 9° §§ 1° e 3° que regulamentam um dos critérios
quantitativos da regra matriz do ISSQN, a sua base de cálculo.
Em 2003, foi editada a Lei Complementar federal n° 116/2003 que
estabelece as normas gerais do ISSQN, competindo ao legislador municipal a
observância de todos os aspectos da regra-matriz de incidência, na edição de lei
municipal para a criação do imposto em seus territórios, dentro dos respectivos
espaços geográficos.
Apesar de ter seus primeiros contornos no Egito, mediante a tributação
sobre serviços dos tintureiros, atentamos para o fato que, no Brasil, a origem do
ISSQN se dá desde a época do Império em 1891, permanecendo a tributação de
determinados serviços sobre a competência concorrente dos Estados e dos
Municípios até a reforma tributária do regime militar em 1965. Este é o momento do
início do ISSQN no Brasil, na sua nova roupagem sobre serviços de qualquer
natureza (SANTOS, 2014, p. 5).
No início de sua trajetória histórica, em 1891, o imposto era cobrado sobre
prestação de serviços de Indústria e Profissões, de competência dos
Estados cuja receita era repartida com os municípios por determinação da
Constituição de 1934. Nas constituições subsequentes, o imposto mantém
suas feições originais, permanecendo sob espectro de cobrança dos
estados. No mais, até a Emenda Constitucional n ° 18, de 1965, a prestação
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de serviços encontrava-se sob o manto da tributação, segundo a
Constituição de 1946. Era, então, de competência municipal o Imposto
sobre Licença, de Diversões Públicas e de Indústria e Profissões e o
incidente sobre Transações, de competência estadual. Somente em 1965,
durante o regime militar, com a publicação da Emenda Constitucional n° 18,
cujo intuito principal era a realização de uma reforma tributária, o imposto
deixa de ser o Imposto sobre Indústrias e Profissões e passa a ser o
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). O ISS substituiu com a
Emenda Constitucional 18, de 1965, o Imposto de Prestação de Serviços
sobre Indústria e Profissões, que tinha como fato gerador o exercício de
atividade econômica do industrial, do produtor, do comerciante e do
prestador de serviço, e que, na Constituição de 1891, era da competência
dos Estados-membros (SANTOS, 2014, p. 05).

Desde o Decreto-lei n° 406/1968, o ISSQN tem sido tema de variadas
discussões e controvérsias para a jurisprudência e aos estudiosos do assunto. Isso
se justifica em razão da expansão de empresas prestadoras de serviços e ao
avanço cultural e tecnológico da sociedade.
Dentre eles estão os conflitos de competência tributária, subjetividade
do imposto, principalmente na prestação de serviços de comunicação relativos aos
serviços de streaming e softwares, sem deixar de mencionar a questão do critério
espacial, local onde é efetivamente prestado o serviço. O ISSQN constitui objeto de
acirradas disputas judiciais entre os próprios municípios e até mesmo com os
estados na sujeição ativa.
Tais conflitos essencialmente políticos foram fundamentais na geração
da maior fonte de contenciosos na matéria, cuja causa inicial está na própria
definição de serviço, sendo objeto de disputas acirradas por competências.
Dada a gama de municípios brasileiros e a necessidade de
uniformização de obrigações tributárias principais e acessórias, que pode ser
denominada como deveres instrumentais ou formais segundo a doutrina e a
existência de disputas fiscais entre municípios com objetivo de atrair investimentos
privados aos seus territórios através de benesses tributárias e fiscais, a Carta Magna
de 1988prevê em seus dispositivos as alíquotas máxima e mínima do imposto, de
observância compulsória pelo legislador municipal.
Ao lado do preço do serviço, as alíquotas compõem o que a doutrina
denomina de base de cálculo, componentes do critério quantitativo do subsequente
da regra matriz de incidência tributária. As alíquotas variam de 2% a 5% em função
do serviço prestado.
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Diante do comando constitucional, os municípios, no exercício de sua
competência tributária, possuem a liberalidade para definição das alíquotas em seu
respectivo

espaço

geográfico,

desde

que

sejam

respeitados

os

limites

constitucionais.
A não observância da alíquota mínima e máxima do imposto sujeitará o
gestor público a crimes de responsabilidade, de improbidade administrativa, sujeitos
a sanções legais por determinação da Lei Complementar n° 157/2016 que altera em
seus dispositivos a Lei Complementar n° 116/2003.
Nesse raciocínio, seja hipótese de incidência, seja fato imponível, fato
jurídico tributário ou fato gerador, este, segundo o Código Tributário Nacional, o
critério material, composto por verbo mais complemento do ISSQN será, prestar
serviços.
Porém, não é qualquer serviço que a exação abarca. Os serviços são
aqueles que não estejam no campo de incidência do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços de transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação (ICMS)), de fonte exclusiva dos Estados e do Distrito Federal, e
desde que previstos em lei complementar (art. 156, III, da CF/88).
Nos ensinamentos de (ARAÚJO; VALADÃO, 2020, pp. 117, 118) sobre
o conceito jurídico de serviço:
o entendimento jurisprudencial sobre o “conceito jurídico de serviços” como
“obrigação de fazer”, de raízes no direito romano, que gera dificuldades
contundentes na aplicação da legislação. Não há no direito positivo
brasileiro uma definição conotativa de “serviço”, mas denotativa, na LC n°
116/2003, isto é, há uma lista do que são “serviços para o ISS”, a ser
interpretada de forma taxativa, de acordo com entendimento consolidado do
STF.

Registramos, a propósito, que o regime do Direito Privado pressupõe a
liberdade de contratar. Por isso, o serviço tributável por meio do ISSQN deve advir
de um contrato de Direito Privado, livremente pactuado, entre prestador e tomador.
Tal pressuposto é relevante para analisarmos o que a doutrina entende
por prestação de serviços. Citamos o conceito de serviço de Barreto (2003, p. 29):
É lícito afirmar, pois, que serviço é uma espécie de trabalho. É o esforço
humano que se volta para outra pessoa; é fazer desenvolvido para outrem.
O serviço é, assim, um tipo de trabalho que alguém desempenha por
terceiro. Não é esforço desenvolvido em favor do próprio prestador, mas de
terceiros. Conceitualmente parece que são rigorosamente procedemos
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essas observações. O conceito de serviço supõe uma relação com outra
pessoa, a quem se serve. Efetivamente, se é possível dizer-se que se fez
um trabalho para ‘si mesmo’, não é o afirmar-se que se prestou serviço a ‘si
próprio’. Em outras palavras, pode haver trabalho, sem que haja relação
jurídica, mas só haverá serviço no bojo de uma relação jurídica.

Por certo, se serviço, em poucas palavras, é “ação humana com
conteúdo econômico”, fica claro que sua tributação não pode atingir ninguém que
não a pessoa mesma que a realiza” (BARRETO, 2003, pp. 30-31).
Desse modo a prestação de serviços abarcada pelo imposto é sempre
onerosa, que se caracteriza como uma obrigação de fazer, sem vínculo trabalhista,
realizado sob o manto do direito privado, como atividade fim do prestador de
serviços. Apenas quem realiza a efetiva prestação de serviços, por sua própria conta
e risco, poderá ser enquadrado como sujeito passivo do ISSQN, desde que previstos
em lei complementar.
Ressaltamos que, não cabe aos entes municipais criarem hipóteses
diversas de prestação de serviços que não estejam impostas em lei complementar.
Mais uma observação. Muito se discute, a respeito do local da
ocorrência do fato jurídico tributário, do então fato gerador, se compete ao local da
prestação dos serviços, ou ao local do estabelecimento prestador, para fins de
determinação do município, sujeito ativo competente para a exigência da obrigação
tributária.
Sem falar, quando o serviço é prestado fora do território do município
da localização do estabelecimento prestador. Esta hipótese poderá ensejar uma
guerra fiscal na disputa quanto ao ente municipal competente para compor a
sujeição ativa na relação jurídica obrigacional. Para dirimir tal controvérsia, a lei
complementar nacional ganha papel de destaque.
Com efeito, como já citado neste estudo, por disposição constitucional,
a matéria referente ao ISSQN está prevista em lei, a Lei Complementar nº 116/2003,
alterada pela Lei Complementar n° 157/16, sendo seus dispositivos de comando
obrigatório, a serem observados pelo legislador municipal.
É de se registrar o nosso entendimento quanto à taxatividade da lista
de serviços prevista na lei complementar federal, admitindo interpretação extensiva
para abrigar serviços idênticos aos expressamente previstos, mas com terminologias
diversas, que denotam entendimentos de parte da doutrina e da jurisprudência
quanto ao tema.
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Ora, ao legislador municipal não é dada a faculdade de tributar a
prestação de serviços que não estejam previstos em lei complementar federal,
sendo a lei limitadora de possíveis ingerências. Se assim não fosse dada a
liberalidade, presenciaríamos um verdadeiro caos tributário, diante de interesses
diversos dos legisladores municipais.
A partir do pressuposto, cabe-nos explicitar os motivos pelos quais
defendemos a taxatividade da lista de serviços da lei complementar federal. Não
pensamos que a enumeração dos serviços sujeitos ao imposto possui o condão de
aniquilar a autonomia outorgada aos municípios em ofensa ao Princípio Federativo.
Pelo contrário.
Cabendo à lei complementar dispor sobre conflitos de competência,
definindo os serviços que poderão ser objeto de tributação, em face à corrente
tricotômica ou tripartida, por nós defendida neste estudo. Não é de imaginar que aos
municípios é dada a faculdade de tributar a prestação de serviços a seu bel prazer,
diante de inúmeras leis de criação do imposto, dado o quantitativo de municípios
existentes no território nacional.
A partir desta premissa, numa rápida análise, defender a taxatividade
da lista de serviços vai ao encontro de princípios constitucionais, como exemplo,
citamos o da não surpresa e o da segurança jurídica. Ademais, acarretaria maior
custo de conformidade e insegurança ao sujeito passivo do imposto, dada inúmeras
legislações municipais existentes frente à possibilidade de prestar serviços em
diversos territórios municipais.
Harada (2002) entende que a opção do poder público pela taxatividade
se deu em razão da comodidade de defender essa tese uma vez que ela dispensa a
tarefa de conceituar o que sejam serviços.
Ainda no mesmo sentido da taxatividade da lista, Martins e Rodrigues
(2003, p.185) afirmam: “a lista de serviços é taxativa, não podendo ser ampliada por
analogia, a teor do art. 97 do CTN (‘somente a lei pode estabelecer a instituição de
tributos, ou a sua extinção’), que no art. 108, § 1° preceitua: O emprego da analogia
não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei”.
Daí, entendemos que os legisladores municipais não possuem
autonomia para a criação de serviços não previstos na lei complementar, sendo
taxativa a lei federal, que admite a interpretação extensiva apenas para identificar
serviços análogos aos expressamente descritos, com diferenças na nomenclatura.
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Entendemos que a taxatividade da lista de serviços, não possui o
condão de limitar a autonomia tributária dos municípios, porém devido a vasta
existência de municípios brasileiros, se torna necessária à compreensão e à
segurança dos contribuintes do município. Ao legislador municipal é concedida, com
certa proporcionalidade, a autonomia para dispor a respeito da essencialidade dos
serviços sujeitos ao imposto e sua respectiva alíquota, desde que respeitados os
limites constitucionais, sendo os demais critérios da regra matriz de incidência
tributária restritos aos comandos da lei complementar federal.
No sentido da sugestividade da lista de serviços, citamos os
ensinamentos de Carraza (2003, p. 853),
somos que a lista não pode ser entendida como exemplificativa, pois vários
itens lá indicados não tratam de serviços, mas de outros institutos jurídicos,
de tal modo que tal lista somente pode ser analisada sob a ótica de ser uma
sugestão aos órgãos competentes para a sua utilização, de tal forma que,
salvo nos casos dispostos em lei complementar com o único objetivo de
dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária, entendemos
que o legislador municipal possui a autonomia constitucional para indicar os
serviços que serão tributáveis, sem qualquer vinculação com indicações
feitas em legislação complementar.

Tendo esclarecido certos aspectos do imposto, é importante destacar
que, para se obter uma eficiência exploratória e transformadora considerável não só
de ISSQN, mas dos demais tributos municipais, a existência de uma gestão
tributária

estruturada

torna-se

fundamental como

antídoto indispensável

à

sonegação e à injustiça fiscal.

4.2.4 Imposto sobre Transmissão Onerosa de Bens Imóveis (ITBI)

Ao município cabe a instituição e arrecadação, dentre outros impostos,
do Imposto sobre Transmissão Intervivos (ITBI), a qualquer título, por ato oneroso,
de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis,
exceto os de garantia, previsto no art. 156 da Constituição Federal de 1988.
Para entender o Sistema Tributário no Brasil, de forma sistêmica e
efetiva, dada sua complexidade,torna-se indispensável a leitura da Constituição
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Federal da República de 1988, que apresenta em seus dispositivos princípios,
garantias, direitos, deveres, competências e vedações.
Sendo norma de maior mandamento em nosso ordenamento jurídico,
instrumento de validade das demais normais primárias e secundárias, a Carta
Magna de 1988 não cria tributos, conforme já mencionado neste estudo, cabendo a
legislação infraconstitucional esta tarefa.
O ITBI,imposto sobre transmissão de bens a qualquer título, por ato
oneroso, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os
de garantia, possui como base de cálculo o valor venal do imóvel, o que equivale
dizer ao valor de mercado,para pagamento à vista em condições normais de
negociação.
Também incidirá o imposto sobre o valor da transmissão de direitos
reais sobre imóveis, ou o montante correspondente à cessão de direitos, no valor
que exceder ao respectivo quinhão na partilha de bens imóveis entre cônjuges, em
razão de separação, desde que por ato oneroso, e não gratuito.
De uma forma em geral, a alíquota do imposto equivale a dois por
cento do valor de mercado do bem imóvel, não se admitindo a forma progressiva por
ausência de previsão constitucional.
Portanto, a lei municipal que instituir o imposto não poderá estabelecer
alíquotas diferenciadas, em razão da capacidade contributiva, podendo ser
declarada inconstitucional. Tal entendimento está consolidado pela jurisprudência e,
previsto em súmulas vinculadas editadas Supremo Tribunal Federal de observância
obrigatória pelos demais tribunais e aos legisladores municipais.
Em relação ao critério temporal de incidência do imposto, o mesmo se
dá no momento da transmissão do direito real sobre imóveis, ou seja, no momento
do registro do imóvel, objeto de compra e venda.Qualquer critério temporal adverso
a este, previsto em leis municipais poderá ser considerado inconstitucional.
Cabe esclarecer a semelhança existente entre o ITBI – Imposto sobre a
Transmissão de Bens Intervivos, e o ITCD – Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis, embora estejam sob a égide de competências tributárias distintas, quais
sejam municipal e estadual.
Mas, nem sempre foi assim. O ITBI surgiu no Direito brasileiro em
1809, por meio do Alvará 3, de junho do referido ano, com a denominação de
imposto da sisa (pela qual este tributo é vulgarmente conhecido até os dias atuais),
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tendo a primeira previsão constitucional surgido na Carta de 1891, que estabelecia
em seu art. 9 inciso III, como sendo de competência dos Estados o imposto sobre
transmissão de propriedade (CONTI, 2001, p. 44).
A Emenda Constitucional n° 5, de 1961, passa para a competência dos
Municípios, o imposto de transmissão de bens intervivos (art. 29, III),
mantendo o imposto causa mortis, com pequenas alterações na redação
(art. 19, I, e §§ 1° e 2°). A Emenda Constitucional 18, 1965, restabelece a
união dos impostos de transmissão de bens imóveis, intervivos e causa
mortis, mantendo-os na competência dos Estados, com algumas novidades,
em termos de hipótese de incidência (art. 9°, caput§§ 1° ao 4°) (CONTI,
2001, p. 45).

A dualidade de competências retorna, no cenário nacional, com a
promulgação da Constituição Federal de 1988, cabendo aos municípios o Imposto
sobre Transmissão Intervivos, por ato oneroso, e aos estados o Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação.
Nesse contexto, o ITBI constitui uma expressiva fonte de receita
tributária própria aos entes municipais, ainda pouco explorada pela grande maioria
dos municípios, sendo a ocorrência do seu fato jurídico tributário evento de liquidez
permanente, dada a periodicidade de sua ocorrência no mundo fático.
Desse modo, descrevemos de forma sucinta, os impostos de
competência municipal, apenas para fins didáticos, dada a relevância no que
concerne às receitas próprias.

4.3 DAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

A Constituição Federal de 1988, no inciso II, do art. 145, determina que
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir taxas, pela
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, ou pelo exercício do poder de
polícia. Trata-se de competência tributária concorrente entre os entes da federação,
instituídos de acordo com o serviço público oferecido e o respectivo poder de polícia.
Neste sentido, destacamos que os municípios só poderão instituir taxas
que estejam no âmbito de sua competência tributária, em obediência às normas
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constitucionais, vinculada a uma atividade estatal, específica e divisível, prestada ao
contribuinte ou pelo exercício do poder de polícia, cuja definição encontra-se
disciplinada no Código Tributário Nacional de 1966.
A vinculação se dá pela prestação de serviços públicos à sociedade
que dele se beneficie, como uma contrapartida, em que a despesa que a originou
está intimamente interligada à receita.
Uma questão relevante é quanto à base de cálculo da taxa que deverá
existir, de acordo com a participação, intensidade do ente municipal, vedada a
hipótese de incidência e a base de cálculo que sejam próprias de impostos, segundo
o art. 145, § 2° da Constituição Federal de 1988, assim como a cobrança em função
do capital das empresas. Tais vedações são óbvias, uma vez que se tal regramento
fosse possível, estaríamos diante da espécie tributária “imposto”.
Utiliza, neste estudo, a interpretação adotada pela doutrina e pela
jurisprudência, no sentido de que, no exercício do poder de polícia, não é necessário
a atuação efetiva de agentes públicos, mas o simples funcionamento de uma
estrutura organizada de órgãos públicos que possuem a prerrogativa para seu
exercício.
Basta, assim, apenas a sua existência na estrutura administrativa do
estado, que possua o exercício de poder de polícia, não importando para a cobrança
da exação o exercício da prerrogativa, mas o seu pleno funcionamento à disposição
da sociedade.
Já, por contribuições, de competência tributária dos municípios, temos
no texto constitucional a previsão da Contribuição Sobre Iluminação Pública, a
chamada COSIP, podendo, ser cobrada, de forma facultativa na fatura de energia
elétrica, prevista no art. 149 da Constituição Federal de 1988.
Quanto à contribuição de melhoria podemos encontrar seu arquétipo
no Código Tributário Nacional, Lei n° 5.172/1966, sendo sujeito passivo do gravame
os proprietários em decorrência de valorização de bens imóveis por ocasião de
obras públicas. Portanto, para a ocorrência do gravame, não basta apenas a
realização de obra pública, mas é condição necessária que ocorra a valorização dos
imóveis circunvizinhos.
Acontece que poderá haver o efeito adverso, ou seja, a desvalorização
do valor de mercado do imóvel em decorrência de obras públicas, acarretando a
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ausência do liame obrigacional do surgimento do fato jurídico tributário, e
consequentemente, a justificativa para a cobrança da exação.
Fazendo uma distinção entre a taxa e a contribuição de melhoria,
sendo ambas tributos vinculados a uma atuação do Estado, porém, esta, pressupõe
a realização de uma obra pública, e não uma prestação de serviços públicos, e a
dependência de um fator, qual seja a valorização do bem imóvel, enquanto aquela
se dá pela prestação de serviços públicos, ou pelo exercício do poder de polícia.
Importa dizer, que a contribuição de melhoria não está diretamente
relacionada à atuação do contribuinte, e sim do Estado, ao contrário da taxa que
está diretamente relacionada a uma ação específica por parte do cidadão que
justifique a cobrança do gravame. Ao lado dos impostos, tais espécies tributárias,
formam o arcabouço de receitas tributárias próprias dos municípios previstas no
texto constitucional de 1988.
Por fim, termina-se por aqui a exposição a respeito dos tributos e suas
espécies, com ênfase na competência tributária dos municípios, por ser objeto deste
estudo. Não há pretensão de esgotar o assunto, apenas breves considerações por
ser fundamental um conhecimento preliminar para a demonstração dos resultados.

4.4 DA DIFERENCIAÇÃO ENTRE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA E CAPACIDADE
TRIBUTÁRIA ATIVA

Muito citamos neste estudo a respeito da possibilidade dos municípios
criarem e cobrarem tributos, nos limites de suas respectivas competências, previstos
nos comandos constitucionais. Mas afinal, do que se trata essa previsão
constitucional? Cuida-se do instituto da competência tributária que será descrita em
breves linhas. Não há pretensão de esgotar o assunto, mas devido a sua relevância
torna-se necessária a disposição de ideias centrais.
Por conta da descentralização e dadas responsabilidades aos entes
federados, o legislador originário outorgou autonomia política, fiscal e tributária para
que tais entes pudessem explorar suas próprias fontes de receitas em face de suas
obrigações diante de uma sociedade.
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Nesse ponto Liziane Angelotti Meira (2008, p. 04) prescreve “A
competência tributária, assim, é matéria estabelecida de forma rígida e rigorosa pelo
legislador constituinte, cabendo ao legislador complementar atuar somente nos
casos e nos limites indicados no texto constitucional. Fora situações expressamente
autorizadas pelo constituinte, o legislador não pode em nenhuma hipótese,
aumentar, comprometer ou reduzir a competência tributária”.
Atente-se para o fato de que o instituto da competência tributária, assim como da
capacidade tributária ativa, que serão tratados neste tópico, encontravam-se
disciplinados antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de 1988, na Lei
nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) em seus artigos 6° ao 8°.
A competência tributária, em síntese, é uma das parcelas entre as
prerrogativas

legiferantes

de

que

são

portadoras

as

pessoas

políticas,

consubstanciada na possibilidade de legislar para a produção de normas jurídicas
sobre tributos. (CARVALHO, 2015, p .218).
Para Leandro Paulsen (2011, p. 657), “A competência tributária é a
parcela de poder conferida pela Constituição a cada ente político (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios) para a instituição de tributos. Apenas os entes
políticos, pois, são titulares de competência tributária”.
Utilizamos para fins desse estudo, a definição de que a competência
tributária é a capacidade que o ente federado dispõe para legislar e instituir seus
próprios tributos, frente a deveres e responsabilidades de interesse público.
Com base nesta prerrogativa, os Municípios consolidam sua autonomia
fiscal e tributária através da descentralização, em decorrência do princípio do pacto
federativo. Competência tributária não se confunde com capacidade tributária ativa,
uma vez que, esta, se investe na capacidade de integrar a sujeição ativa de uma
relação jurídica tributária, enquanto aquela se resume no sujeito competente para
legislar, com todo regramento para sua funcionalidade.
A possibilidade de delegação nas atividades de fiscalizar, arrecadar e
cobrar tributos de uma pessoa jurídica de direito público a outra, seja de direito
público ou privado, disciplinada no Código Tributário Nacional, é o que se define
como capacidade tributária ativa.
Conforme já mencionamos em parágrafo anterior, a competência
tributária acontece antes da instituição do próprio tributo, ainda no campo
constitucional. Já para a capacidade tributária ativa, o lapso temporal do seu
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surgimento é no instante da relação jurídica instalada, na concretização do fato
previsto em norma.
Capacidade tributária ativa é a prerrogativa de ocupar o pólo ativo da
relação jurídica tributária. Consiste, enfim, na condição de ser credor do
tributo. Salvo a hipótese das contribuições de seguridade, em que o
contribuinte já elegeu como sujeito ativo o Instituto Nacional do Seguro
Social, nos demais casos o titular da capacidade ativa haverá de ser o titular
da competência ou uma terceira pessoa por ele designada(...)competência
tributária é a aptidão das pessoas constitucionais - União, Estados, Distrito
Federal e Municípios - no sentido de legislar sobre matéria tributária. Por
intermédio do exercício da competência tributária é que são instituídos os
tributos, originalmente previstos na Constituição, a qual não realiza o
processo de criação, pois se cinge a estabelecer o título com petencial. Por
via de regra, o titular da competência é também o titular da capacidade
ativa, ou seja, a aptidão para ser credor da prestação tributária. Cabe
observar que a competência é indelegável, enquanto a capacidade de
afigurar-se susceptível de transferência, caso assim o queira a pessoa
competente. Excepciona a regra a contribuição de seguridade, na medida
em que o constituinte cindiu o binômio competência/capacidade, enquanto
atribuiu a competência à União, outorgando a capacidade, outrossim ao
órgão do referido gravame (JARDIM apud CASTRO, 2002, p. 58).

Para Carrazza (1997, p. 31):
a capacidade tributária ativa se correlaciona exatamente com o sujeito que
ocupa a posição de credor dentro da obrigação tributária e, que detém,
portanto, a titularidade do direito subjetivo à prestação tributária. Costuma
se dizer, com inegável acerto, que ela se situa no plano da atividade
tributária em sentido secundário, sendo logicamente posterior ao surgimento
da obrigação de pagar o tributo.

Para este estudo, a competência tributária, assim como a capacidade
tributária ativa, são temas que assumem relevância, uma vez que sem tais aptidões
não é possível se falar em gestão de bases tributárias próprias.
É preciso enfatizar que, somente poderá configurar como sujeito de
competência tributária, as pessoas jurídicas de direito público interno, fato que não
se aplica a capacidade tributária ativa, podendo recair sobre pessoa jurídica de
direito público ou privado.
Portanto, competência tributária e capacidade tributária ativa são
institutos que se distinguem, sendo a primeira indelegável e a segunda com traços
de legabilidade.
Conforme o entendimento de Cerqueira (2000, p. 407):
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Capacidade tributária ativa e competência tributária não se confundem; a
primeira consiste na aptidão para figurar no pólo ativo da obrigação
tributária, ao passo que a segunda reside na parcela das atribuições s
legiferantes das pessoas de direito constitucional interno consistente na
faculdade de legislar sobre tributos. Ao contrário da competência tributária,
a capacidade tributária ativa é perfeitamente delegável.

Na lição de Moraes (1993, p. 266),
A competência tributária, que compreende a competência legislativa plena,
constitui uma atribuição constitucional, não podendo, pois ser alterada por
normas jurídicas menores. Deve ela respeitar, portanto, os princípios e as
normas constitucionais, bem como a hierarquia das leis tributarias (CTN, art.
6°). Daí o princípio da indelegabilidade da competência tributária. A
competência tributária ‘é indelegável’, dispõe o Código tributário Nacional,
(art. 7°). Sendo parcela de poder, a competência tributária tem a natureza
deste e, portanto, torna se intransmissível. Sua aquisição deve ser sempre
originária, com fulcro na soberania do Estado. O poder ‘é em si e por si
intransmissível’, lembra Benedetto Cocivera. Somente a pessoa jurídica de
direito público constitucional a quem tenha sido atribuída competência
tributária, cabe a competência para legislar sobre o respectivo tributo.
Outras pessoas não podem fazê-lo, sob pena de invasão de competência
tributária ou prática de ato de incompetência tributária.
De se notar que a atribuição de competência tributária, por obra de
disposição constitucional, a uma pessoa de direito público, outorga a esta
uma faculdade que pode ou não ser utilizada. A entidade tributante não é
obrigada a decretar o tributo. Devemos ver que, na hipótese do não
exercício da competência tributária nenhum direito perde o poder tributante.
O não uso da competência tributária não provoca decadência do respectivo
direito, pois o poder fiscal é imprescritível por natureza. E nem pode, a
entidade tributante, por sua vez, deferir tal parcela de poder a outra pessoa,
pois a matriz da atribuição de competência tributária é unicamente a
Constituição. Corolário da afirmação de que a competência legislativa é
indelegável, temos essa outra conclusão: o não exercício da competência
tributária não a defere a pessoa diversa daquela a que a Constituição a
tenha atribuído. A conclusão é evidente.

Vale reiterar que a Constituição Federal de 1988 não cria tributos,
apenas delimita o campo de competência tributária dos entes federados, cabendo ao
legislador essa tarefa, sendo inadmissível em nosso ordenamento jurídico a invasão
de competência.
Para entendimento, ainda que de forma breve, a capacidade tributária
ativa, é atribuída a pessoas jurídicas de direito público, com ou sem personalidade
política, e às instituições paraestatais, que são entidades de direito privado, mas que
possuem como finalidade atividades de interesse público. É o caso, dos conselhos
profissionais de classe, pessoas jurídicas de direito público, pertencentes à
administração indireta, na figura de autarquias federais responsáveis pela
fiscalização do exercício de atividades profissionais.
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A gestão efetiva de bases tributárias próprias não é uma faculdade dos
entes federados, mas sim uma obrigação, um dever imposto por preceitos
constitucionais e infraconstitucionais. No caso dos municípios cabe aos seus
gestores públicos a execução de tal tarefa, através de uma gestão competente de
receitas tributárias próprias, cujo resultado será uma menor dependência de
transferências intergovernamentais.
No mais, é certo que se observa no cenário nacional um verdadeiro
“jogo de empurra-empurra”, com terceirização de responsabilidades e verdadeira
inércia do pleno exercício das competências tributárias, principalmente dos
municípios, procurando culpados pela ausência de receitas públicas em face às
despesas, negligenciando potenciais fontes de arrecadação.
O exercício da competência tributária de um ente tributante, estampa a
essência do princípio da autonomia e do pacto federativo, o que pode resultar em
símbolos de interpretações positivas na linguagem de uma sociedade, em amplo e
moderno debate a respeito da temática e sua contribuição na redistribuição de
benefícios a todos os atores envolvidos no sistema.
Negligenciar responsabilidades pela ineficiência e falta de recursos
públicos, dispondo o município de base tributária própria com grande potencial,
muitas das vezes inexplorada, aniquila o exercício da competência tributária, assim
como de princípios constitucionais.
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5 RECEITAS TRIBUTÁRIAS: FENÔMENO INTERSISTÊMICO

Vivemos em um sistema divido em subsistemas sociais e individuais,
que se expressam por meio da linguagem. Interpretamos os nossos subsistemas de
acordo com imagens que construímos ao longo de nossa trajetória, formadas diante
de experiências vivenciadas, sejam coletivas e/ou individuais diante do sistema
social em que estamos inseridos.
A Identificação de Sistemas é uma das atividades mais antigas e
relevantes da ciência. É a área do conhecimento que estuda maneiras de modelar e
analisar sistemas na tentativa de encontrar algum padrão em observações (Aguirre,
2007; Billings, 2013).
A Autopoiese, teoria sistêmica primeiramente desenvolvida por
Humberto Maturana e Francisco Varella, biólogos treinados em Cibernética, tomou
como objeto o ser vivo, enquanto sistema ao mesmo tempo fechado em sua
organização interna, e aberto para as informações advindas do ambiente (SANTI,
2009, p. 861).
Em síntese, um sistema é autopoiético (seja esse sistema um ser vivo,
uma sociedade ou um ordenamento jurídico) quando tem três propriedades:
1)
É auto-regulável: significa que o sistema consegue manter o seu
equilíbrio interno através da troca de informação com o ambiente. As
respostas (“feedback”) do ambiente às mensagens que envia o fazem
ajustar a sua ação futura.
2)
É auto-gerativo: significa que o sistema produz os seus próprios
elementos.
3)
É auto-referenciável: significa que o sistema tem em si mesmo as
regras de sua auto-produção, i, e., o sistema fala sobre si mesmo (função
metalinguística) (SANTI, 2009, p. 862).

Na teoria sistêmica do sociólogo alemão Niklas Luhmann (CALIENDO,
2008, p. 2, 3) “pode ser entendida como um ponto de partida para reflexão sobre o
processo de auto criação histórica de uma sociedade”.
[...] Deve-se destacar o papel do “risco” no processo dinâmico entre sistema
social e ambiente. O risco pode ser definido como um evento de
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comunicação, que determina as possibilidades de decisão. A presença
permanente de risco, ou seja, a impossibilidade de alcançar a absoluta
definição de consequências racionais para decisões acarreta o paradoxo da
sociedade. “O risco é a contingência: uma decisão sempre implica a
possibilidade de que suas consequências ocorram de maneira diferente”. O
paradoxo se estabelece pela impossibilidade de diferenciação absoluta
entre operação de fechamento e abertura dos sistemas” (CALLIENDO,
2008, p. 3).

Neste estudo, como já enfatizado, a tributação é considerada como um
fenômeno intersistêmico que envolve a política, a economia e o direito,
interdependentes entre si. A ética, assim como a transparência, deve ser a base da
comunicação como um todo, modo de expressão através da linguagem e
concretizada pelo comportamento humano nos subsistemas.
É sabido que uma sociedade seja de uma federação ou de um estado
unitário, em termos econômicos não se organiza sem a economia, sem a entrada e
circulação de recursos financeiros. Essa dinâmica, só é possível por meio da
participação de um povo, organizada em sociedade sob comandos e regras
impostas por um Estado, em um sistema de contrapartida.
Em termos de organização do Estado, as receitas públicas, sejam
derivadas, as decorrentes da tributação ou originárias, provenientes da exploração
de bens do Estado, são consideradas fundamentais para a manutenção de suas
atividades.
Diante disso, neste capítulo discorreu-se a respeito das receitas
públicas, em especial as de natureza tributária, nomeadas receita pública própria, e
de transferências intergovernamentais previstas no ordenamento jurídico pátrio,
como pioneiras de um fenômeno intersistêmico, sem as quais não haveria a
promoção de políticas públicas.
A ideia se concretiza diante de momentos vivenciados por uma
sociedade, ilustrada de forma mais latente nos momentos de crise e de
vulnerabilidade

socioeconômica.

A

redistribuição

de

receitas

públicas,

principalmente oriundas da tributação, deverá cumprir sua função, reconstruindo seu
papel diante de uma sociedade.
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5.1 DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS

Em uma análise do universo dos 5.570 municípios da federação (IBGE,
2021), é possível depararmos com municípios de perfis variados, e, muitas vezes,
com semelhanças e diferenças que impactam o desenvolvimento socioeconômico.
Como lócus de cidadania e de concretização de políticas públicas, os
municípios passam a ter papel de destaque com a promulgação da Constituição
Federal de 1988. São nos municípios que as atividades econômicas e sociais, de
produção de bens e serviços, de promoção de políticas públicas são implementadas
de fato, ou seja, encontram espaço físico para materialização.
Diante de responsabilidades então assumidas, tornam-se essenciais
as fontes de custeio e de financiamentos. Ainda que de forma sucinta, apresentamos
os aspectos gerais das receitas públicas, com ênfase nas de natureza tributária,
denominadas receitas públicas correntes, que equivale as receitas tributárias
próprias. Como objeto do nosso estudo são os Municípios as receitas tributárias de
sua competência estão previstas, basicamente, nos artigos 145, 149 e 156 da
Constituição Federal de 1988.
Responsável pelo financiamento de atividades e realização dos fins da
administração municipal, a receita pública municipal é formada por recursos
financeiros oriundos dos tributos municipais, preços pela utilização de bens ou
serviços, ingressos provenientes das transferências intergovernamentais, advindas
de financiamentos, empréstimos, subvenções, auxílios e doações de outras
entidades ou pessoas físicas (CNM, 2008).
O Manual de Receita Pública (2005, p. 14), editado pela Secretaria do
Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, define receita pública:
Receita Pública é uma derivação do conceito contábil de Receita agregando
outros conceitos utilizados pela administração pública em virtude de suas
peculiaridades. São todos os ingressos de caráter não devolutivo auferidas
pelo poder público, em qualquer esfera governamental, para alocação e
cobertura das despesas públicas. Dessa forma, todo o ingresso
orçamentário constitui uma receita pública, pois tem como finalidade
atender às despesas públicas.

As receitas próprias são provenientes basicamente da competência
tributária municipal, a qual apresenta como fatos geradores a prestação de serviços,
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a propriedade imobiliária urbana e a transmissão de propriedade imobiliária
intervivos (SANTOS, 2008), e a cobrança de contribuições de melhoria, taxas e
contribuições previdenciárias (MELLO, 1993, p. 48).
Adotamos o entendimento de que as receitas públicas classificadas
como próprias são produtos do exercício da competência tributária, provenientes de
fontes exclusivas de tributação de impostos, taxas e contribuições.
É nesse fio de raciocínio que observamos como principal fonte de
custeio para a promoção de políticas públicas, as receitas resultantes da exploração
eficiente do potencial de arrecadação dos municípios. Acontece, porém, um
movimento ao contrário, com grande dependência de receitas advindas de outros
entes federados, União e Estados, ou seja, de transferências intergovernamentais.
Surge explícita a existência de grande potencial de bases tributárias
próprias dos municípios, ainda inexploradas no pleno exercício da autonomia dada
pelo Princípio do Pacto Federativo.
Para nós, a exploração imparcial, justa e eficiente de fontes tributárias
próprias, com menor dependência de transferências intergovernamentais, se
apresenta como alternativa para a solução de entraves aos municípios em face ao
custeio e financiamento de políticas públicas. Tais receitas, em um sistema de
redistribuição de benefícios, funcionam como contrapartida a quem paga tributos,
incentivando de forma direta ou indireta o desenvolvimento socioeconômico de uma
sociedade.

5.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS: impactos e conceitos

A Constituição Federal de 1988 promoveu uma descentralização
política, tributária e fiscal aos entes federados, e a transferência de atividades e
serviços públicos a serem promovidos pelos municípios, assumindo maiores
responsabilidades como ente da federação. Lócus de cidadania, de exercício da
democracia, os municípios assumem papel relevante neste cenário em face à
proximidade existente entre cidadão e poder público.
Diante do aumento de obrigações e de responsabilidades, e com o
intuito de reduzir as desigualdades regionais e promover o equilíbrio socioeconômico
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entre as regiões do País, os municípios passaram a receber recursos provenientes
de

receitas

da

União

e

dos

Estados.

Trata-se

das

transferências

intergovernamentais.
Atualmente, existem dois tipos de transferências intergovernamentais:
as transferências constitucionais e legais, consideradas obrigatórias, e as
voluntárias, como os convênios, contratos de repasse ou outros ajustes.
Neste

estudo

utilizamos

a

expressão

transferências

intergovernamentais de forma genérica para designar as transferências condicionais
e incondicionais, produto da arrecadação de tributos de fonte exclusiva da União e
dos estados-membros, excluindo aquelas que não se enquadram na categoria.
Encontram-se previstas, essencialmente nos artigos 158 e 159 da Carta Magna de
1988.
De acordo com Gomes (2009, p. 79):
As transferências intergovernamentais constituem repasses de recursos
financeiros entre entes descentralizados de um Estado, ou entre estes e o
poder central, com base em determinações constitucionais, legais ou, ainda,
em decisões discricionárias do órgão ou entidade concedente, com vistas
ao atendimento de determinado objetivo genérico (tais como a manutenção
do equilíbrio entre encargos e rendas ou do equilíbrio inter-regional) ou
específico (tais como a realização de um determinado investimento ou a
manutenção de padrões mínimos de qualidade em um determinado serviço
público prestado).

Transferências intergovernamentais constitucionais são parcelas das
receitas federais ou estaduais arrecadadas pela União e Estados e repassados aos
Municípios, conforme o caso (SILVA apud SILVA, 2018, p. 26).
Segundo Prado, Quadros e Cavalcanti (2003, p. 23), as transferências
legais “são aquelas nas quais os critérios que definem a origem dos recursos e os
montantes a serem distribuídos para cada governo estão especificados na lei ou na
Constituição”.
Como já mencionado em parágrafos anteriores, o sistema de
transferências intergovernamentais tem como objetivo principal o equilíbrio
financeiro entre os entes componentes da federação garantindo recursos para o
financiamento de ações conjuntas.
Entretanto, tais objetivos não prosperaram, uma vez que, na realidade,
há uma extrema dependência dos entes municipais por tais recursos. Efeito
perverso no que se refere ao potencial de arrecadação de tributos de competência
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própria. Afinal, para que investir em bases tributárias próprias se é possível pegar
carona nas transferências intergovernamentais.
Não negamos neste estudo que o legislador constituinte originário, ao
promover a repartição de receitas tributárias, beneficiou a União com a maior fatia
do bolo tributário, sendo os municípios agraciados com maiores deveres e
obrigações, o que resulta em despesas públicas a serem custeadas pelas receitas
públicas, sendo as tributárias, as principais.
Entendemos, porém, que apesar da maior concentração de receitas se
encontrarem na competência da União, será demonstrado pelos resultados deste
estudo, que a dependência, em maior ou menor grau, dos municípios provoca
efeitos adversos na exploração eficiente de potenciais receitas de tributos próprios.
No

Brasil

há

previsão

de

cinco

tipos

de

transferências

intergovernamentais da União para os Estados-membros e quatro tipos da União
para os municípios. As transferências da União para os estados são as seguintes:
a)

21,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) pertence aos estados, recursos que formam
o Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou Cota-parte do FPE;
b)
10% da arrecadação do IPI é destinado aos estados exportadores,
proporcionalmente as suas exportações de produtos industrializados,
através do Fundo do IPI exportação ou Cota-parte do IPI exportação;
c)
30% da arrecadação do imposto sobre operações financeiras
referente ao ouro (IOF-ouro); e
d)
20% da arrecadação de quaisquer novos impostos, criados após a
Constituição de 1988, em virtude da competência residual da união
(BARBOSA et. al., 2016, p. 13).

As transferências intergovernamentais constitucionais da União para os
municípios são as seguintes:
a)

22,5% da arrecadação dos impostos de renda e sobre produtos
industrializados pertence aos municípios, através do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) ou Cota-parte do FPM;
b)
70% da arrecadação do imposto sobre operações financeiras
referente ao ouro (IOF-ouro); e
c)
50% da arrecadação do imposto territorial rural, sendo 100% caso o
município celebre convênio com a União. (BARBOSA, et. al. 2016, p. 14).

Já as transferências dos estados para os municípios, de acordo com a
Constituição de 1988, são as seguintes:
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a)

25% da arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias e
serviços (ICMS);
b)
50% da arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos
automotores (IPVA); e
c)
25% da transferência que o estado receber da Cota-parte do IPIexportação (BARBOSA, et al, 2016, p. 14).

Com efeito, ressalte-se a vinculação de receitas de impostos e de
transferências intergovernamentais pelos municípios a determinadas atividades
essenciais previstas no texto constitucional, equivalente a no mínimo 15% do
orçamento anual em serviços públicos de saúde, e 25% na manutenção e
desenvolvimento da educação. Tal vinculação não ofende o princípio da não
afetação, previsto no art. 167, IV da Constituição Federal de 1988.
Para

Bremaeker

(2010),

“uma

das

questões

relacionadas

às

transferências intergovernamentais está no fato que, de acordo com o número de
habitantes, um contingente de municípios depende financeiramente desse tipo de
mecanismo,

mesmo

tendo

autonomia

financeira

e

administrativa

prevista

constitucionalmente”.
A dependência econômica em relação às transferências também
ocorre em municípios que são pró-ativos no esforço de aumentar suas próprias
receitas, ou seja, essas municipalidades podem diminuir o percentual de
dependência, mas precisam desses recursos (IBGE, 2012).
Pode-se também afirmar que os resultados de alguns estudos (IPEA,
2016) que utilizaram dados mais recentes, referentes à década de 2000,
confirmaram a presença de distorções nas ações dos governantes locais que estão
preditas teoricamente como decorrentes das transferências intergovernamentais.
São os casos, por exemplo, das evidências de ineficiência na arrecadação de
tributos locais, aumento do nível de corrupção, e do direcionamento de recursos
orçamentários para áreas que visaram à reeleição. De um modo geral, essas
evidências sugerem que, ao contribuir para o aumento do tamanho dos orçamentos
municipais, os recursos do FPM também contribuem para uma piora da percepção
da população local quanto ao desempenho daqueles governantes, no que diz
respeito à conexão existente entre a arrecadação de tributos e a provisão dos
serviços públicos municipais.
Para Prado, Quadros e Cavalcanti (2003, p. 38), um dos maiores
desafios dos arranjos de transferências é melhorar a equidade do sistema, sem
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“esterilizar” uma parcela da base tributária global. A dificuldade, segundo os autores,
reside em identificar formas de associar equalização e dinamismo do arrecadador
local, movimentos intrinsecamente contraditórios.
As transferências podem também conter outras características que
estimulem ou desestimulem a gestão eficiente dos recursos recebidos e a melhoria
nos resultados das políticas públicas (MENDES, MIRANDA, COSIO, 2008, p. 7):
autonomia dos governos subnacionais para gerir seus recursos e fazer
escolhas quanto à sua alocação;
accountability na relação entre eleitor e gestor do governo subnacional que
recebe a transferência;
redistribuição regional da capacidade fiscal, da qualidade e quantidade dos
serviços públicos, da renda e de oportunidades;
redução do hiato entre a demanda economicamente viável por bens e
serviços públicos e a capacidade fiscal de cada governo subnacional (hiato
fiscal);
flexibilidade para absorção de choques econômicos positivos e negativos;
independência em relação a negociações de ordem política na
determinação de montante, critérios de partilha e periodicidade de entrega
das transferências;
incentivo à internalização, pelos governos subnacionais, de externalidades
geradas por bens e serviços públicos ofertados por esses governos; e
incentivo à responsabilidade fiscal e à gestão eficiente dos recursos
transferidos.

O que se vê de forma contínua, é o descaso dos gestores públicos com
a gestão de bases tributárias próprias, muitas vezes influenciadas por questões
eleitoreiras, falta de investimentos públicos na Administração Fazendária, legislação
ultrapassada, sistemas de informação obsoletos, atuando como verdadeiros
freeriders, nas chamadas transferências intergovernamentais, em verdadeira ofensa
à lei e à Constituição de 1988.
Estudos comprovam que, as transferências intergovernamentais
criaram uma sistemática perversa na gestão de bases tributárias próprias. Deste
modo, os municípios, em sua grande maioria, não se esforçam para arrecadar seus
próprios tributos, sendo as transferências intergovernamentais o principal agente
influenciador.
No trabalho de Araújo e Oliveira (2000), é destacado que a
arrecadação própria dos municípios brasileiros, no final da década de 1990, chegou
a 1,6% do PIB, apresentando uma elevação de 125% ao longo daquela década.
Contudo, mesmo com o aumento da arrecadação municipal verificada no estudo, os
autores salientam a existência de uma profunda dispersão dos indicadores entre
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cidades de economia e porte semelhantes, revelando grandes espaços para
aumento de carga tributária, especialmente nas localidades menos desenvolvidas.
Ademais, decorrida mais de duas décadas da promulgação da
Constituição de 1988, não é difícil perceber as antíteses relativas à dependência de
transferências intergovernamentais e seus efeitos na gestão de bases tributárias
próprias dos municípios, o que por um sistema vicioso causam reflexos na promoção
de políticas públicas.
Sendo assim, analisar o nível de eficiência e os resultados da
arrecadação de receitas próprias, assim como a influência das transferências
intergovernamentais, é questão de interesse econômico e social, pois, só assim, os
municípios poderão ofertar à sociedade serviços públicos que propiciem qualidade
de vida, desenvolvimento e bem-estar social.

5.3 ORÇAMENTO PÚBLICO: PLANO PLURIANUAL (PPA) E LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL (LOA) – INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DE GESTÃO PÚBLICA

A sociedade é composta por pessoas. Pessoas movidas a sonhos,
metas e objetivos, e para concretizá-los além do campo subjetivo, o planejamento a
curto, médio e longo prazo se apresenta como melhor curso de ação. Para tanto não
raras vezes, recursos financeiros são peças essenciais. Assim, também acontece no
poder público.
Diante das necessidades e dos variados interesses de diversos atores
de uma sociedade, o planejamento orçamentário se apresenta como peça-chave
para a concretização de políticas públicas. Aqui, daremos foco ao orçamento
público.
O orçamento público é um instrumento estratégico de planejamento das
ações do Estado e, ao definir os campos de investimento e custeio
priorizados pelo governo, torna-se fundamental para a implementação das
políticas públicas, representando a possibilidade de resposta às demandas
de seu público usuário. Expressa o compromisso do governante com a
sociedade para a execução de políticas públicas, devendo ser um meio de
todos os cidadãos poderem visualizar onde, quando, como e por quanto
será realizada uma obra ou fornecido um serviço (SGORLON, TAVARES,
2017, p. 03).
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Sgorlon, Tavares (2017, p. 3) comenta que o orçamento público
expressa as prioridades da gestão e é por isso que deve ser amplamente debatido
com a sociedade, uma vez que a destinação de recursos e esforços para as ações,
devem ser coerentes com as necessidades e prioridades da população, que paga os
tributos que se configuram na principal fonte dos recursos a serem aplicados.
Para Santos (2001, p. 3):
orçamento público pode ser conceituado de várias formas. A mais simples
de todas, e a mais comumente aplicada, que ele é uma lista de receitas e
despesas do governo sem muita ligação com a realidade daquele lugar ou
daquele ente público. Limita-se a identificar fontes de receitas e dizer onde
elas vão ser gastas, sem ficarem claros os motivos e objetivos dos gastos.

O orçamento público é um plano de atividades do governo, onde estão
discriminados os serviços que ele presta aos cidadãos e quanto eles custam.
Apresenta uma informação do que está acontecendo, embora nem sempre esteja
justificado o que o governo faz (SILVA apud SANTOS, 2001. p. 4).
O orçamento público é um instrumento de planejamento, mas também é
uma lei! Nela encontram-se contemplados os recursos a serem usados pelo
governo, provenientes dos impostos, taxas e contribuições. Esses tributos
são revertidos em obras e serviços que beneficiam a sociedade brasileira,
por exemplo, com construção de rodovias, hospitais, pagamento de
servidores públicos, compra de medicamentos, construção de escolas,
manutenção dos prédios e órgãos públicos, restauração das estradas, etc.
(ENAP, 2017, p. 11).

Diante de variadas formas de conceituar orçamento público, de
maneira simplificada, o entendemos como plano estratégico de ações orientado à
promoção de políticas públicas, sem traços ideológicos, em determinado período de
tempo. Encontro de receitas e despesas públicas de um governo em face às
necessidades da sociedade intimamente relacionada.
Para Cardoso et al, (2010, p. 62);
O instrumento necessário de gestão para qualquer unidade é o emprego de
um orçamento planejado, que permitirá calcular e estimar custos, para
melhor aplicação dos recursos”. Com essa configuração das atividades de
planejamento e orçamento, surgiu à necessidade de readequação do
sistema orçamentário, especialmente na sua estrutura de classificações as
quais definem novos papéis e funções para o plano e os orçamentos.

O orçamento público é um instrumento democrático de transparência e
controle social na gestão de receitas e despesas. Possui a prerrogativa de identificar
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como e onde serão aplicados tais recursos, contribuindo ou não para o
desenvolvimento de uma sociedade.
Se bem planejado, organizado, elaborado, controlado e executado de
forma democrática assume o papel de modificar uma sociedade, surgindo a
possibilidade de mudanças de conceitos e comportamentos quanto ao objetivo de
uma tributação. Sem tributos não há orçamento, sem orçamento não há políticas
públicas, e consequentemente não há que se falar em governo.
Segundo Hely Lopes Meirelles(1996, p. 5):
Quando se fala em orçamentos públicos no Brasil há que distinguir as suas
relativas importâncias no conjunto do país. O poder do governo federal extra
orçamentário é muito grande [...] Já nos municípios, fora alguma legislação
supletiva à dos estados e da União, como horário de comércio local,
ordenamento do trânsito, meio ambiente, etc., a ação governamental
municipal é essencialmente via orçamento público, ora prestando os
chamados serviços de interesse local, como coleta de lixo, iluminação
pública, ordenamento urbano, pavimentação, etc., ora se engajando em
ações delegadas pelos governos federal e estadual, como acontece
principalmente com saúde e educação, onde há leis, planos e recursos
financeiros vinculados a ações específicas que os municípios devem
obedecer e fazer.

A lei que rege os orçamentos públicos no Brasil, desde 1964, é a Lei n°
4.320, sujeita a inúmeras modificações, por ser a peça orçamentária um processo
dinâmico, contínuo e flexível, dada a evolução das necessidades de uma sociedade.
O orçamento público no Brasil é composto pelo Plano Plurianual (PPA),
a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
considerados como instrumentos de planejamento e de gestão, previstos na
Constituição Federal de 1988.
No corpo desta temática, observa-se o caráter democrático, de justiça
e de controle social à disposição de todos os agentes envolvidos no processo
orçamentário.
Embora sejam campos ricos de discussões e de transparência, o
desinteresse da sociedade em tais questões é latente.Ficaria bem reconhecer a
ausência de incentivos e de informações a respeito do objetivo e da relevância da
participação na elaboração dos instrumentos de gestão pública, o que se faz
necessário, com vistas a maior integração entre sociedade civil e poder público nas
chamadas audiências públicas.
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Mas, para que a sociedade civil se interesse em participar da
elaboração dos instrumentos de gestão pública, sendo os maiores beneficiados,
tornam-se necessárias: maior transparência, publicidade e informações a respeito da
temática, com linguagem e critérios pedagógicos que incentivem tal iniciativa.
Verifica-se que a linguagem informacional utilizada não nos parece de fácil
compreensão que estimule e incentive o interesse por parte do principal públicoalvo, a população.
Não é objetivo aprofundar nesta temática. Pretende-se apresentar
apontamentos para melhor compreensão das definições e dos objetivos do PPA e
da LOA, em função da relevância na demonstração dos resultados deste estudo.
Criado em 1988 o Plano Plurianual (PPA), é uma lei, de iniciativa do
Poder Executivo, que deve estabelecer, “de forma generalizada as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuadas”
(CF/1988, ART. 165, § 1°).Está previsto no Título IV (Da Tributação e do
Orçamento), Capítulo II (Das Finanças Públicas), Seção II (Dos Orçamentos), junto
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
De acordo com Giacomoni (2012), o PPA constitui uma das novidades
da Constituição de 1988 e representa uma síntese dos esforços de planejamento de
toda a administração pública, orientando a elaboração dos demais planos e
programas de governo.
Funciona como ferramenta de gestão estratégica disponível aos
poderes públicos para planejamento e promoção de políticas públicas, sendo suas
diretrizes de observância obrigatória pelas demais leis orçamentárias (LOA E LDO)
(art. 166 da CF/1988).
Já a Lei Orçamentária Anual (LOA) “deve explicitar as prioridades e
possibilidades de gasto em rubricas de receita e despesa. É orientada pela LDO e
deve prever todos os fatos referentes às despesas como isenções, anistias,
remissões, benefícios financeiros e creditícios, as fontes de receita e as despesas
de todos os setores e órgãos da administração pública direta e indireta (SGORLON,
TAVARES, 2017, p. 3)”.
A Lei Orçamentária Anual (LOA) estabelece os Orçamentos da União,
por intermédio dos quais são estimadas as receitas e fixadas as despesas do
governo federal (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2021, p. 14).
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Na sua elaboração, cabe ao Congresso Nacional avaliar e ajustar a
proposta do Poder Executivo, assim como faz com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e o Plano Plurianual (PPA). Os Orçamentos da União
dizem respeito a todos nós, pois geram impactos diretos na vida dos
brasileiros. O Orçamento Brasil é um instrumento que ajuda na
transparência das contas públicas ao permitir que todo cidadão acompanhe
e fiscalize a correta aplicação dos recursos públicos. (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2021, p. 3).

Estes são os principais objetivos e fundamentos da Lei Orçamentária
Anual (LOA) e do Plano Plurianual (PPA). Em meio a cenários de possíveis crises e
de vulnerabilidade social, a relevância de tais instrumentos se apresenta como
respostas a esclarecimentos dos motivos pelos quais os serviços públicos básicos
não são oferecidos à população de forma satisfatória.
Neste estudo, para fins de análise documental não utilizaremos a Lei
de Diretrizes Orçamentárias, uma vez que suas diretrizes e prioridades estão
contempladas na Lei Orçamentária Anual.
Não podemos deixar de mencionar que os instrumentos do orçamento
público possuem prazo de vigência temporária, de um ano para a LOA e a LDO, e
de quatro anos para o PPA, motivo que justifica nosso período de estudo de 20172020.
Diante das explanações, passamos agora a tratar de temas
específicos de interesse para conclusão dos resultados deste estudo.
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6 JUSTIÇA TRIBUTÁRIA, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE

O objetivo deste capítulo é o estudo das relações de justiça tributária,
eficiência e efetividade que permeiam o fenômeno tributário como social e
intersistêmico entre o direito, a política e a economia.
Fundamenta-se na análise da eficiência da gestão municipal na
exploração de suas bases tributárias próprias, em decorrência da dependência de
transferências intergovernamentais.
Não se trata de uma investigação metodológica e exaustiva dos
conceitos e das relações de justiça e eficiência tributária, dada a subjetividade do
tema, mas diretrizes necessárias à compreensão dos pressupostos que nortearam
nosso estudo.
Partindo do pressuposto de conexão entre justiça e eficiência tributária,
em uma relação de causa e consequência cujo resultado está na concretização
efetiva de políticas públicas ensejadoras de desenvolvimento socioeconômico dos
municípios.
O paradoxo de demandas crescentes e resistências à tributação, sofre
nas disputas entre exigências por distribuição orientada e exigências por justiça e
equidade (equityor justice) (CALIENDO, 2008, p. 36).
Nossa mensagem envolve quebras de paradigmas. É pensar a
tributação como um fenômeno justo e efetivo, não apenas como receitas ou simples
ingressos de recursos, mas como elemento equalizador e transformador de uma
sociedade.
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6.1 JUSTIÇA TRIBUTÁRIA E RELAÇÃO DE EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE

Transportando o vocábulo justiça para o mundo concreto, mediante a
realidade social e as relações vivenciadas pelo indivíduo, encontram-se significados
e interpretações variadas a respeito da acepção de justiça.
Nesse sentido, há que ser pensada a justiça num contexto ético
tributário.
Ética é justiça, logo, a justiça está no centro de qualquer discussão ética.
Viver eticamente é viver conforme a justiça. Tributar e gastar de forma ética,
é tributar e gastar conforme a justiça tributária. Porém, uma teoria da justiça
tributária, centrada exclusivamente no aspecto jurídico dogmático é
insuficiente (NOGUEIRA, 2004, p. 148)

Para STIGLITZ apud PÊSSOA (1999, p. 4868)
todo o sistema tributário tem a justiça ou equidade como um de seus traços
desejáveis. Na literatura econômica, por sua vez, apresentam-se dois
conceitos diferentes de equidade: equidade horizontal e vertical. Diz-se que
o sistema tributário é horizontalmente equitativo, se indivíduos que são
iguais em todos os aspectos são tratados da mesma forma. No universo
jurídico, esse princípio da equidade horizontal corresponde ao princípio da
igualdade formal perante a lei. Historicamente, esse princípio está ligado ao
advento da modernidade e à Revolução Francesa. Na sociedade que
resultou da Revolução não poderia existir parcela nenhuma que tivesse o
privilégio de não pagar tributos. Todos deveriam ser tratados exatamente da
mesma forma’.

Seja do ponto de vista econômico ou social, a questão de justiça
tributária está intimamente relacionada à capacidade de um governo de arrecadar
tributos que lhe são próprios com eficiência e com resultados efetivos, através dos
instrumentos que estão disponíveis. Significa dizer arrecadar com justiça e gastar de
forma efetiva.
É transformar a receita pública em bem-estar social, contribuindo para
desenvolvimento econômico e social de uma localidade. Ter o privilégio de não
pagar tributos, mesmo havendo a subsunção do fato à norma, incentiva a
sonegação, a evasão fiscal, movimentos contrários à justiça, a ética e cidadania,
motivando a geração de sentimentos de ineficiência e injustiça tributária.

82

É preciso que haja uma aproximação entre justiça, eficiência e
efetividade tributária provocando mudanças de paradigmas e de comportamentos na
sociedade quanto ao papel de relevância da tributação para uma federação.
Eficiência é um termo utilizado para significar a realização de
determinados processos, com a maximização de resultados para menor utilização
de meios. Na frase lapidar de Peter Drucker: eficiência é fazer as coisas bem feitas.
Eficácia é fazer as coisas certas (CALIENDO, 2008, p. 70).
No entendimento de RichardPosner (CALIENDO, 2008, p. 70)
“eficiência seria o caso onde há exploração dos recursos econômicos de tal forma
que este valor – satisfação humana é medida pela disposição agregada de pagar
por estes bens e serviços – maximizado”.
Nota-se aqui uma delimitação do conceito de eficiência perante outros
conceitos correlatos, tais como eficiência e efetivo. Poderíamos afirmar que
eficiência é o processo que produz a maior quantidade de resultados com a
menor utilização de meios. A eficácia seria a produção de resultados com a
maior produção de efeitos e a efetividade a maior produção de efeitos no
tempo (CALIENDO, 2008, p. 70).

Uma maneira mais objetiva de conceituar eficiência é o meio de fazer
ou realizar algo ou alguma coisa (como fazer), eficácia é o fim que se pretende obter
(o que fazer) e efetividade a junção entre eficiência e eficácia, qual seja a produção
de resultados transformadores e sustentáveis no tempo (como, o que, resultados
positivos).
Segundo Mankiw (2005), um sistema tributário, cujo objetivo é
arrecadar receita para o governo, será mais eficiente que outro se levantar o mesmo
montante de recursos a um menor custo para os contribuintes.
Holanda e Peterrini (2004, p. 5), enfatizam que "ser eficiente é
arrecadar o máximo de receitas dadas às condições de arrecadação impostas pela
legislação vigente e pela capacidade social de desprender rendas".
Para Rosa (2004, p. 217), o “termo “efetividade” refere-se à qualidade
do que é efetivo e que se manifesta por seu efeito real e positivo. De modo muito
apropriado, a considera como o resultado que a ação pública traz para a sociedade,
distinguindo eficiência (otimizar os recursos existentes) de eficácia (atingir os
objetivos organizacionais)”.
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De acordo com Souza (2008), a “efetividade é percebida mediante a
avaliação das transformações ocorridas a partir da ação; a eficácia resulta da
relação entre metas alcançadas versus metas pretendidas e a eficiência significa
fazer mais com menos recursos”.
De acordo com Casamiglia (1987, p. 271) apud Caliendo (2008, p. 76)
“existem quatro visões a respeito do entendimento da relação entre justiça e
eficiência: i) autonomia; ii) primado e iii) contradição e iv) conexão”.
A primeira visão é de que a justiça e eficiência possuem racionalidades
diversas e se aplicam a campos distintos da realidade [...]. A segunda
posição do entendimento de que a justiça pode ser explicada pela eficiência
ou vice-versa, ou seja, um sistema justo é um sistema eficiente ou o sistema
eficiente é um sistema justo [... Uma terceira posição, [...] seria considerarse a existência de contradição entre justiça e eficiência, ou seja, uma
relação inversa (trade off) entre os dois conceitos, no sentido que quando a
distribuição fosse equitativa a eficiência seria prejudicada e quando o
sistema privilegiasse a eficiência poderia conduzir a resultados injustos. [...]
contudo, existe uma relação de conexão (quarta visão) entre a justiça e a
eficiência em pelo menos cinco sentidos:
1°) uma sociedade idealmente justa é uma sociedade eficiente;
2°) uma sociedade justa e equitativa dificilmente será uma sociedade que
desperdiça, não utiliza ou subutiliza recursos;
3°) a eficiência é um componente de justiça, embora não seja nem o único,
nem o principal critério de justiça;
4°) a eficiência, entendida como processo de maximização da riqueza
social, exige intervenções regulatórias, corretivas ou estratégicas do estado
no mercado e
5°) existe uma utilidade em observar se os mecanismos jurídicos de
controle são eficientes na produção de riqueza social.

Nosso entendimento é no sentido de uma relação de conexão entre
eficiência e justiça tributária. Uma tributação eficiente e, principalmente efetiva,
funciona como mecanismo de transformação de uma sociedade mais justa,
mediante um sistema de contrapartida, por parte do Estado arrecadador, na
promoção de políticas públicas efetivas a toda sociedade. É preciso recontar a
história da relação tributação e cidadão, desde a escravidão à dignidade humana.
Denota como utópica a dialética eficiência e justiça tributária. Não é por
menos, diante da realidade da tributação no País e como são exploradas, do nível
de retribuição do Poder Público à sociedade em políticas públicas. O cenário é bem
distante do ideal, do justo, do efetivo.
Fato que não encontraria respaldo em um sistema tributário eficiente,
efetivo e justo, em que o cidadão vivencia e usufrui do que pagou ao Estado. A
justiça tributária está intimamente relacionada com uma gestão tributária ética e
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eficiente, em que os meios legais são obedecidos em consonância com princípios
constitucionais.
Nos municípios fica ainda mais fácil de presenciar a relação de
conexão e interatividade entre justiça e eficiência tributária, uma vez que os tributos
que lhe são próprios são revestidos de traços da capacidade contributiva, incidindo,
essencialmente, sobre manifestação de riqueza, ou seja, patrimônio e renda.
Para Martins (2006), o princípio da eficiência em matéria tributária se
resume a: "Em matéria tributária, o princípio da eficiência deve ser examinado à luz
de três aspectos”:
capacidade dispenditiva do Estado, que deve estar vinculada à correta
utilização dos tributos arrecadados a bem da comunidade;justiça da
tributação e geração de desenvolvimento econômico e social, pela exata
detecção dos limites da capacidade contributiva e das imposições e
estímulos necessários para que a sociedade progrida; e justo combate à
sonegação, para que não gere descompetitividade.

Diante da inércia dos municípios na gestão de bases tributárias
próprias, o que observamos são efeitos contrários motivadores do sentimento de
injustiça tributária e ausência de cidadania. Para nós, justiça, eficiência e efetividade
tributária estão intimamente relacionadas, visto que à medida que os municípios
exploram o potencial de sua arrecadação de forma eficiente e efetiva, aumenta a
capacidade de transformação em resultados de bem-estar social, estimulando o
sentimento de justiça e igualdade.
Justiça

tributária

está

ancorada

na

eficiência

exploratória

e

transformadora, em meios éticos e equânimes nas relações entre poder público e
sociedade, com redução no hiato de recursos e pleno exercício de cidadania.
Sendo assim, em uma sociedade organizada, ordenada, ou seja, em
uma sociedade na qual vigoram os princípios de justiça, igualdade e isonomia a
tributação é um dos mecanismos de que dispõe o governo por meio dos quais é
possível preservar o sentimento de justiça econômica e social ao longo do tempo
entre gerações.
Neste estudo, demonstramos a relação conexa e positiva existente
entre justiça, eficiência tributária e arrecadação efetiva através da exploração da
receita potencial de bases tributárias próprias, com menor dependência de
transferências intergovernamentais.
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Caliendo (2008, p. 92) argumenta que estudos sobre a carga tributária
nacional demonstram que no Estado Democrático de Direito a carga fiscal
representa o equilíbrio entre os interesses de diversos grupos sociais, com visões
conflitantes sobre as tarefas do Estado e de seu financiamento.
A compreensão do relacionamento entre justiça e eficiência é
fundamental para a determinação de um sistema tributário justo e a afirmação de
uma sociedade de direitos do contribuinte (CALIENDO, 2008, p. 94).
Desse modo, analisar o nível de eficiência e os resultados da
arrecadação de receitas próprias, assim como a influência das transferências
intergovernamentais, é questão de interesse econômico e social, parte de um
fenômeno intersistêmico.
Por meio de um sistema justo, eficiente e efetivo, os municípios
poderão promover à sociedade serviços públicos que propiciem desenvolvimento
socioeconômico e bem-estar social.

6.2 DA EFICIÊNCIA EXPLORATÓRIA E DE TRANSFORMAÇÃO: COMPREENSÃO
DA TIPOLOGIA

No Brasil ainda é incipiente o conhecimento a respeito da realidade
tributária, fato mais relevante nos municípios, aparentemente, motivado pela
ausência de interesse e pela complexidade do assunto.
Essa falta de interesse é produto de diversos fatores, dentre eles
ideologias de cunho político e social, complexidade do sistema tributário nacional, e
não raras vezes ausência de informações e de próprio conhecimento a respeito do
papel da tributação em uma sociedade mais justa e igualitária.
Não é por menos, uma vez que não é assente nos bancos escolares
noções mínimas de cidadania e de tributação, que deveriam estar previstas na grade
curricular, desde os primeiros anos do ensino infantil. De um modo geral, ainda
prevalecem interesses individuais e políticos, distorcendo os ideais de governo de
toda sociedade.
O fato é que, independentemente dos interesses de gestores públicos,
há ainda um grande potencial de arrecadação, através da exploração de receitas
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tributárias próprias, de forma a obter a chamada eficiência tributária, e consequente
efetividade nos resultados.
Para um contribuinte racional a tributação deve ser vista como um bom
negócio, onde existe equilíbrio razoável entre o que é pago em tributo e o que se
recebe em investimentos e serviços públicos (...) (INGDAHL APUD CALIENDO,
2008, p. 28).
Para Araújo (2007), “Os primeiros estudos que buscavam comparar
desempenhos tributários de unidades governamentais estavam interessados,
fundamentalmente, nas diferenças observadas de cargas tributárias de uma amostra
de países. A partir dos trabalhos pioneiros de Lotz e Morss (1967) e de Shin (1969),
passou a ser amplamente utilizado o índice de esforço tributário, que é a razão entre
a carga tributária efetivamente observada e a carga tributária potencial do país“.
Assim, ao discutir a eficiência de uma organização como a
administração direta municipal e mais especificamente a gestão fazendária, é
possível identificar duas fronteiras de eficiência. A fronteira de exploração da
capacidade contributiva local, de um lado, e a fronteira de eficiência transformativa,
por outro. (CAMPELLO, 2003, p. 51).
Segundo Campello (2003, p. 51), a primeira é definida em função dos
fatores constituintes das bases tributárias, e as ineficiências podem ser de origem
normativa (condicionantes normativos) ou operacional (condicionantes operativos).
Ao que se referem à segunda fronteira, as ineficiências são de natureza
basicamente operativas.
É questão corriqueira a falta de investimentos na administração
fazendária dos municípios, na exploração eficiente dos meios de que dispõe para
aumento de receita própria possibilitando resultados efetivos na transformação de
recursos em políticas públicas. Além do mais, a dependência de transferências
intergovernamentais, em menor ou maior grau, se apresenta como fator para tal
negligência.
Denomina-se “eficiência de exploração” a diferença entre o que é e o
que poderia ser arrecadado, levando em consideração a potencialidade de bases
tributárias próprias e os meios disponíveis.
Já está assentado que a ineficiência passa pelo crivo da inércia quanto
à exploração do potencial da base tributária própria de que dispõe o município, e
menor capacidade de transformação de receitas em políticas públicas.
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Não se procede à defesa aumento de arrecadação através de artifícios
de aumento de carga tributária e instituição de novos tributos, mas sim por meio da
exploração efetiva via transformação de receitas públicas em políticas públicas.
Por eficiência transformadora entende-se ser a capacidade de resposta
do Estado arrecadador à sociedade, através da promoção de políticas públicas
efetivas. Essa noção, vai ao encontro da eficiência de transformação, que nada mais
é do que a capacidade que um agente arrecadador possui de transformar o que é
gasto pelo cidadão em resultados de bem-estar social. Consiste em gastar o que
recebe de forma justa e efetiva, fator de incentivos de justiça e cidadania.
Em relação à eficiência tributária, é comum a existência do instituto da
Receita Potencial. A Receita Potencial é derivada da fronteira de arrecadação, que é
definida em função dos fatores de produção. Tais fatores, no caso de arrecadação
municipal, seriam os fatores componentes da base tributária (CAMPELLO, 2003, p.
52).
O esforço fiscal de um ente público pode ser definido como o grau de
aproveitamento da sua capacidade fiscal (arrecadação potencial) e pode ser
estimado através da relação entre a arrecadação observada e o potencial
estimado. A necessidade de estimação da arrecadação potencial justifica a
utilização de um método econométrico alternativo ao de mínimos quadrados
ordinários, visto que este não é capaz de mostrar qual a arrecadação
máxima que se pode obter em determinadas condições, mas apenas aquilo
que em média, é arrecadado nestes casos (Reis e Blanco, 1996, p. 325).

Assim, é o que propomos através dos resultados deste estudo.
Arrecadar mais não significa tributar mais, mas a exploração efetiva dos meios que
os municípios dispõem.
Figura 2 – Eficiência Exploratória e de Transformação.

FONTE: Própria autora, 2021 com base no teórico Campello (2003).
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6.3 HIATO DE RECURSOS

Os governos subnacionais possuem atribuições específicas na
produção de bens e serviços, definidas pelo pacto federativo – a agenda
governamental – e que demandam um volume de recursos para serem realizadas
(CAMPELLO, 2003, p. 12)
Assim, dado um nível de arrecadação local – as receitas próprias – a
diferença entre este nível e os recursos necessários para cumprir a agenda estariam
implicitamente definidos pelo próprio pacto federativo e refere-se ao hiato
(CAMPELLO, 2003, p. 12).
Figura 3 - Definição de hiato de recursos.

FONTE: CAMPELLO, 2003, p. 12.
A hipótese da existência do hiato de recursos advém de uma visão não
administrativa dos processos financeiros municipais, pois assume que existe um
determinado nível de necessidades que devem ser satisfeitas através da produção
social.
Assim, se tais necessidades não são satisfeitas por recursos próprios mesmo considerando-se os valores potenciais de receitas, necessariamente tem
que ser através de recursos transferidos (CAMPELLO, 2003, p. 20).
Fernandez (1986), com base em um estudo realizado nos municípios
de São Paulo, ainda que anterior a promulgação da Constituição de 1988, dividindoos em três grupos, em função das despesas, da população e da renda, concluiu que
os hiatos de recursos são crescentes, em função do tamanho urbano para os
municípios no Estado de São Paulo.
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Segundo o autor, à proporção que aumenta o tamanho do município, as
necessidades de recursos em função do aumento das demandas crescem
mais do que a capacidade tributária, resultando em um hiato crescente.
Concluiu ainda que, as transferências de recursos não permitem a obtenção
de uma equidade fiscal entre os municípios, uma vez que as transferências
ocorrem de tal forma que beneficiam os maiores municípios, fazendo com
que o hiato seja suprimido de forma adequada nestes, em contrapartida aos
municípios de pequeno porte e médio porte, que não possuem recursos
transferidos de forma a minimizar os seus hiatos de recursos FERNANDES
(1986).

Não compartilhamos da ideia da existência de hiato de recursos
mediante a presença de potenciais fontes de receitas próprias, ainda inexploradas
pelos municípios, como motivo de dependência de transferências de recursos para a
manutenção de atividades essenciais.
Não negamos a necessidade de transferências intergovernamentais,
em maior ou em menor grau, desde que esgotadas às possibilidades existentes de
exploração efetiva e justa de receitas próprias.
O que observamos na prática, na medida que a sociedade se
transforma, e principalmente mediante a existência de momentos de crise e
vulnerabilidade social é o aumento expressivo e inevitável das necessidades da
sociedade a serem suprimidas pelo Estado.
Torna-se mais cômodo e prático, a dependência de transferências de
receitas de outros entes federados, já que há a possibilidade de evitar desgastes e
possíveis custos políticos. É preciso romper o cordão umbilical existente entre os
municípios e os demais entes federados, possível por meio de reformas, tanto
tributária como do próprio pacto federativo.
Conforme, Veloso (2008) “o hiato fiscal seria definido como uma
deficiência de arrecadação originada na incompatibilidade entre as fontes de
recursos e as necessidades de gastos normalmente observada nos governos
subnacionais”.

6.4 MODELO DE ÓTIMO DE PARETO: mensuração de eficiência

Mensurar o que é significativo e relevante para indivíduos, diante de
tantas peculiaridades que os distinguem torna-se tarefa árdua do ponto de vista
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social e econômico. O que é útil para uma sociedade pode não possuir o mesmo
significado e relevância para outra sociedade.
Com

a

evolução

tecnológica,

abertura

de

mercados

e

de

comportamentos em um ritmo frenético de mudanças e de informações, a gestão
pública precisa se adaptar às novas tendências de utilidade da sociedade. Sendo
assim, a tributação assume conotações significativas.
Desse modo, dentro de parâmetros de senso comum de utilidade para
um universo abrangente da população, utilizamos neste estudo o critério de Ótimo
de Pareto para demonstração de resultados em termos de qualidade de vida e bemestar social através de uma base tributária focada na ética, eficiência e efetividade
ensejadora de igualdade e justiça tributária.
A noção de eficiência é comumente compreendida, por autores como
Musgrave, 1968, Stiglitz, 1999, Samuelson, 2009, como sinônimo Ótimo de Pareto
(SENDRETTI, 2018, p. 4).
Musgrave (1996, p. 10) “É uma situação de equilíbrio na qual nenhum
agente pode melhorar a sua posição sem prejudicar outro agente”.
Utilizamos a noção de Stiglitz (1999, p. 99) “O Ótimo de Pareto enuncia
que devemos preferir aquela distribuição que, pelo menos, um indivíduo ficará em
uma posição distributiva melhor, desde que nenhum indivíduo fique em uma posição
distributiva pior”.
A eficiência, ou Ótimo de Pareto, é um conceito econômico
desenvolvido pelo engenheiro e economista Vilfredo Pareto, no século XIX. Segundo
esse conceito, uma situação econômica seria ótima quando não puder mais ser
melhorada, ou quando não se puder melhorar um dos fatores sem o detrimento de
outro fator participante (DANI, OLIVEIRA, BARROS, 2010, p. 323).
A essência do modelo de Ótimo de Pareto é de bem-estar social que
serve para avaliar o sistema como justo, eficiente e equânime. Trazendo para o
fenômeno da tributação, parece-nos contraditório não pensar em eficiência,
efetividade sem a existência de um sistema tributário que seja justo, que transforme
receitas arrecadadas em políticas públicas efetivas, com maior custo-benefício ao
cidadão.
Representa uma forma objetiva de determinar-se uma política que
maximiza ganhos para todos os indivíduos envolvidos naquela utilidade. A fórmula
de Pareto indica que, uma solução é maximizadora quando o incremento de posição
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de uma parte não produzirá um prejuízo para nenhum outro indivíduo envolvido
(CALIENDO, 2008, p. 74).
O teste no modelo de Pareto é realizado sob a óptica dos prováveis
perdedores em uma mudança social, uma mudança será eficiente se não trouxer
perdas para nenhuma das partes (CALIENDO, 2008, p. 74).
A título didático, utilizamos o modelo de Ótimo de Pareto como
sinônimo de eficiência tributária pela seguinte equação:
•

ET = EPBTP - TI = (SPQ, BES, QV) onde:

•

ET = eficiência tributária;

•

ESBTP = exploração potencial de bases tributárias próprias;

•

TI = transferências intergovernamentais

•

SPQ = serviços públicos de qualidade

•

BES = bem-estar da sociedade

•

QV = qualidade de vida.

Assim, preferimos entender que eficiência tributária, não é um
instrumento de simples aumento de receitas, a qualquer custo e sem ponderações, e
sim elemento de eficiência de transformação de receitas tributárias, de fonte
exclusiva dos municípios, em serviços públicos que proporcionem a maximização da
qualidade de vida e bem-estar social, fundadas em justiça e igualdade.
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7 POLÍTICAS PÚBLICAS, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOSOCIAL E QUESTÕES DE TRIBUTAÇÃO

O conceito de desenvolvimento adotado neste estudo fundamenta-se
nos estudos do filósofo e economista indiano Sen, como também de Schumpeter,
que o resume em justiça, liberdade, inovação e educação.
Historicamente

a

visão

de

tributos,

como

instrumento

de

desenvolvimento tem sido entendido de forma distorcida pelos atores envolvidos,
estado e cidadão, em movimento anti-horário a questões de desenvolvimento,
políticas públicas e bem-estar social.
De outro lado, como pode realizar-se desenvolvimento em uma
sociedade, sem a promoção do sentimento de justiça e bem-estar social no que é
oferecido pelo Estado em políticas públicas, em um sistema de contrapartida, de
redistribuição e de retorno ao cidadão do que é gasto em tributos.
Assim, demonstra-se neste capítulo que a tributação é conceito
fundamental à compreensão do desenvolvimento socioeconômico de um município.

7.1 AS DEFINIÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Muito se fala a respeito de políticas públicas, mas pouco se vê a sua
execução de forma planejada e participativa. No Brasil, a sensação que se tem,
quando o tema são políticas públicas, é que os ocupantes dos cargos públicos ainda
desconhecem a sua sistemática e relevância no processo de desenvolvimento.
Fato lamentável, uma vez que as políticas públicas se constituem no
objetivo precípuo de um governo, por ser uma construção política e de concretização
de suas decisões. Trata-se de resoluções e de respostas de problemas públicos,
dadas as necessidades de uma coletividade.
Ao passo que, quando falamos em políticas públicas em suas
multivariadas definições, observamos que a tendência é focalizar o Estado, como
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ator principal, para sua existência. Embora haja posições divergentes e
multicêntricas a respeito do tema quanto ao papel e a importância do Estado na
promoção de políticas públicas, nossa posição, neste trabalho é conservadora,
estadista, em que o protagonista será o Estado sendo a iniciativa privada e a
sociedade atores essenciais.
Ao ser adotada esta linha, levou-se em consideração a personalidade
jurídica do ator principal, ou seja, personalidade jurídica de direito público, com ou
sem a participação de outros atores de personalidade jurídica de direito público ou
privado. Significa dizer que o protagonista na promoção de políticas públicas é o
estado. Dessa forma não há políticas públicas se não houver Estado, e não há
Estado sem tributação.
Para quem defende conceitos multicêntricos de políticas públicas, o
Estado e as organizações privadas, não governamentais, dentre outros, são
protagonistas responsáveis pela sua promoção diante da sociedade. Certo é que
não existe uma única, ou melhor, definição do que seja política pública, sendo um
campo ainda explorado, adotando uma visão holística do tema com um aspecto em
comum, o espírito de coletividade.
A abordagem estadista (state-centeredpolicy-making) considera as
políticas públicas, analiticamente, monopólio de atores estatais. Segundo essa
concepção, o que determina se uma política é ou não “pública” é a personalidade
jurídica do ator protagonista. Em outras palavras, a política pública somente quando
emanada de ator estatal (Heclo, 1972; Dye, 1972, Meny e Thoenig. 1991, Howlett e
Ramesh, 2003) (DIAS, MATOS, 2017, p. 2).
A abordagem multicêntrica, contrariamente, considera organizações
privadas, organizações não-governamentais, organismos multilaterais, redes de
políticas

públicas

(polícy

networks),

juntamente

com

os

atores

estatais,

protagonistas no estabelecimento das políticas públicas (Dhor, 1971; Kooiman,
1993; Rhodes, 1997; Regonini, 2001). Autores de abordagem multicêntrica atribuem
o adjetivo “pública” a uma política, quando o problema que se tenta enfrentar é
público (DIAS, MATOS, 2017, p. 2).
Políticas públicas são concretizadas através de serviços públicos
oferecidos pelo Estado, em contrapartida do que é gasto pelo cidadão em forma de
tributos. Desse modo, cabe ao Estado por meio da formulação de políticas públicas
o incentivo à participação da sociedade no planejamento, na implementação e na
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avaliação de políticas públicas que visem ao desenvolvimento socioeconômico e o
bem-estar social de todos os atores envolvidos.
Secchi (2016, p. 6) enuncia que dois conceitos são fundamentais para
entender o campo de política pública: o problema público e a política pública. O
primeiro trata do fim ou da intenção de resolução. O segundo trata do meio ou
mecanismo para levar a cabo tal intenção.
Uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema
público. Política pública é um conceito intersubjetivo, ou seja, ele só existe
se incomoda uma quantidade ou qualidade considerável de atores. O
problema público está para a doença, assim como a política pública está
para o tratamento. Metaforicamente, a doença (problema público) precisa
ser diagnosticada, para então ser dada uma prescrição médica de
tratamento (política pública), que pode ser um remédio, uma dieta,
exercícios físicos, cirurgia, tratamento psicológico, entre outros
(instrumentos de política pública) (SECCHI, 2016, p. 6)

Problemas públicos e políticas públicas existem nas áreas de
educação, segurança, saúde, gestão pública, meio ambiente, saneamento,
habitação, emprego e renda, previdência social, planejamento urbano, justiça e
cidadania, assistência social, cultura e esporte, ciência, tecnologia e inovação,
infraestrutura e transportes, entre muitas outras áreas. A finalidade de uma política
pública é o enfrentamento, diminuição e até mesmo a resolução de um problema
público (SECCHI, 2016, p. 6).
Para Secchi (2016, p. 27) um problema público pode surgir em três
situações:
1.

Deterioração do statusquo: quando o ambiente público sofre

algum depauperamento ou trauma real, como a estagnação econômica
nacional, a sonegação de tributos estaduais ou uma catástrofe natural;
2.

Vislumbramento de uma oportunidade de melhoria: quando a

situação ideal se afasta do status quo com uma melhoria, seja por um
avanço na tecnologia, seja pela visualização de benchmarks, como o
descobrimento de uma nova vacina ou a disseminação de um modelo
de gestão pública que obteve sucesso em governos de outros países;
3.

Mudança na percepção das pessoas: quando não há mudanças

objetivas no status quo nem na situação ideal, mas há mudanças na
percepção intersubjetiva dos problemas, ou seja, na percepção
compartilhada das pessoas do que é ou não é um problema público.
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Exemplos são a prática do bullying, que hoje está criminalizada, mas
há anos era encarada com naturalidade nas escolas, e a defesa dos
direitos dos animais, que avança a cada ano na consciência coletiva.
Do ponto de vista social, uma análise ampliada na perspectiva da
totalidade da compreensão do financiamento das políticas sociais pode englobar três
dimensões (SALVADOR, 2012, p. 123):
a)
a tributária, que permite verificar o caráter progressivo ou regressivo
das fontes de financiamento da política social, ponto fundamental para
averiguar se os tributos (impostos, taxas e contribuições) indicam de fato
uma redistribuição de renda e uma maior justiça fiscal;
b)
a financeira, cuja análise da gestão financeira dos recursos permite o
estudo das decisões no campo político-administrativo da política, da
descentralização e das relações federativas no financiamento dos gastos
sociais, assim como o controle democrático do orçamento; e
c)
a do financiamento indireto da política social, que por meio da análise
das renúncias tributárias, pode identificar a transferência indireta e extraornamentaria de recursos para o setor privado da economia.
A análise do financiamento tributário da política social se insere no contexto
de compreensão do sistema tributário, que no caso brasileiro tem sido um
instrumento a favor da concentração de renda, agravando a carga de
tributos que incide sobre os mais pobres e aliviando a das classes mais
ricas. [...] é o instrumental a ser colocado à disposição da sociedade,
através de seus operadores jurídicos. Tributo afetado e mal aplicado, é
tributo injustamente arrecadado, portanto, tributo passível de devolução,
bem como, de punição dos responsáveis pela malversação dos recursos
públicos oriundos.

Para finalizar, pergunta-se o que os gestores públicos deverão pensar
quando resolverem promover políticas públicas? Primeiramente, deverão pensar em
promover políticas públicas que visem o bem-estar social, ou seja, meios que visem
ao desenvolvimento com a participação de toda a sociedade, de forma democrática
em sua formulação e implementação, que garantam o acesso a serviços públicos de
qualidade, com transparência e efetividade.
A partir desta perspectiva, a policyanalysisparticipatória é desejável, não
somente porque é mais democrática, mas também porque se alega que ela
redunda em políticas melhores e em uma implementação mais eficaz, já
que traz um número maior de perspectivas a se relacionar com o problema
político do que o que acontece com uma orientação tecnocrática exclusiva,
de cima para baixo. (...) Argumenta-se que somente um diálogo organizado
entre os burocratas e o público pode permitir a geração de alternativas que
lidem efetivamente com as necessidades desse público (HAGER E
WAGENAAR, 2003 apud HOWLETT, RAMESH E PERL, 2013 p. 33).
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Ressalta-se a importância da tributação na promoção de políticas
públicas necessárias ao desenvolvimento com a participação de todos os atores
envolvidos em todo o ciclo, desde o planejamento à avaliação, garantindo a
disponibilidade e o acesso a serviços públicos efetivos e transparentes.
Por meio das políticas públicas se tem a contrapartida ao cidadão do
que é pago em tributos e como é afetado pelo estado, ou seja, como é gasto o que
se arrecada. Se bem investido através das políticas públicas é inerente o surgimento
dos sentimentos de justiça, bem-estar social e desenvolvimento por parte de todos
os atores envolvidos. Através desses sentimentos será possível a mudança de
paradigmas da sociedade em relação ao fenômeno tributário.

7.2 DESENVOLVIMENTO: conceitos segundo Schumpeter, Sen e Zambam

Os estudos de desenvolvimento adotados pelo filósofo e economista
indiano Amartya Kumar Sen, como também do economista Joseph Schumpeter e
José Zambam que resumem em justiça, liberdade, inovação e educação são
valiosos em seus fundamentos para os resultados desta pesquisa.
Na decomposição semântica do termo desenvolvimento, des +
envolvimento temos como significado o crescimento, progresso, adiantamento, cujo
objetivo é tirar o que está oculto ou libertar o que está envolto. Disso discorre uma
compreensão de desenvolvimento como a ação que visa tornar conhecido aquilo
que até o presente está obscuro, escondido ou desconhecido. (ZAMBAM, SEN
2012, p. 124).
O tema do desenvolvimento ainda é objeto de vários estudos, uma vez
que continua a suscitar variadas concepções e divergências, trata-se de um conceito
ainda em construção.
É verdade que, conceito de desenvolvimento só adquiriu validação científica
(no sentido de dispor de uma bibliografia em línguas internacionais com
circulação acadêmica, de inspirar cursos e disciplinas em universidades
relevantes e de fundamentar trabalhos acadêmicos de certificação científica
- teses de mestrado e de doutoramento) e reconhecimento políticoinstitucional (no sentido de ser usados para designar departamentos e
documentos estratégicos de governação ou ainda organismos de referência
internacional e de justificar agendas de cimeiras, conferências e encontros
internacionais) após a Segunda Guerra Mundial, por várias razões. A
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justificação normalmente invocada refere-se à (então) independência
recente das antigas colônias europeias, servindo, sobretudo, para "orientar"
essas "jovens nações”, como genericamente todos os países de outros
continentes que não os da Europa ou dos Estados Unidos da América, o
Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia, todos classificados, após o célebre
discurso de 1949 do Presidente Truman (dos EUA), como
"subdesenvolvidos, nos caminhos do progresso da "civilização" (AMARO,
2017).

Para Amartya Sen (2012), um país é tanto mais desenvolvido quanto
mais se promove a expansão do horizonte de liberdade dos seus cidadãos, o que
significa que eles têm capacidades crescentes de ser e de fazer aquilo que
valorizam e que têm razões para valorizar.
Assim, a análise de Sen volta-se para o que devem ser os verdadeiros
fins do desenvolvimento: as próprias pessoas. Tudo que até aqui dispomos, tem sua
existência fundamentada nas pessoas.
É possível uma elucidação progressiva do núcleo do significado de
desenvolvimento, por meio de uma reflexão sobre um conjunto de caracterizações
fornecidas por Sen (2000, pp. 03 -14):
O desenvolvimento pode ser visto (...) como um processo de expansão das
liberdades reais de que as pessoas desfrutam.
[...] É por causa dessas interconexões (entre liberdades de diferentes tipos)
que a livre e sustentável condição de agente (agency) emerge como o
principal motor de desenvolvimento. [...] A lacuna entre as duas
perspectivas (ou seja, entre uma concentração exclusiva na riqueza
econômica e um foco mais amplo sobre as vidas que nós podemos levar é
uma questão fundamental na concentração do desenvolvimento. [...] Uma
concepção adequada do desenvolvimento tem de ir muito além da
acumulação de riqueza, do crescimento do produto nacional bruto (PNB) e
de outras variáveis relacionadas à renda. Sem ignorar a importância de
crescimento econômico, temos de olhar muito além dele.

O fim último do desenvolvimento, o bem das pessoas, é associado à
liberdade, isto é, à potência pessoal de conseguir a vida que se deseja
racionalmente. Nesse sentido, a liberdade, desempenhando um duplo papel
avaliativo-constitutivo e casual-instrumental no processo de desenvolvimento (SEN,
2000 apud PINHEIRO, 2012, p. 12).
Schumpeter (1997) acredita que;
A inovação é fundamental para o processo de desenvolvimento capitalista
por introduzir mudanças técnicas, gerar dinamicidade na economia e
prometer vantagens competitivas para as empresas, manifestadas através
da introdução de um novo bem e/ou de um novo método de produção, da
abertura de um novo mercado, da conquista de uma nova fonte de oferta de
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matérias-primas ou bens semimanufaturados e do estabelecimento de uma
nova organização de qualquer indústria. [...] A inovação e o conhecimento
são elementos extremamente importantes para o desenvolvimento
econômico e que este ocorre através de processos inovativos locais,
ganham importância as políticas de desenvolvimento local, já que as
autoridades são responsáveis pelo planejamento, promoção e execução de
importantes projetos ligados à constituição de infraestrutura em nível local.

Mas, afinal, qual a relação de desenvolvimento e tributação? A
resposta é simples. Sem fontes de financiamento e de custeio, os gestores
municipais não serão agentes transformadores de uma sociedade, não poderão falar
em políticas públicas, e sem políticas não há bem-estar social, e sem bem-estar
social não há desenvolvimento. Funciona como um sistema cíclico.
Constitui um círculo virtuoso que, cujo resultado é o desenvolvimento
socioeconômico que está para a gestão eficiente de bases tributárias próprias, para
tributação justa, para políticas públicas efetivas, para qualidade de vida e bem-estar
social.
Numa sociedade organizada a partir do acesso às liberdades, sua
estruturação é construída e aprimorada com o objetivo de fortalecê-las.
Particularmente, o crescimento econômico, que integra as prioridades dos
governos e de grande parte das instituições sociais, está pontualmente
relacionado com as oportunidades sociais que representam as condições
necessárias para a escolha dos funcionamentos que uma pessoa considera
relevantes para a organização da sua vida pessoal e para sua inserção na
sociedade (ZAMBAM, 2012, p. 106).

Assim,o modelo de desenvolvimento possui legitimidade na medida em
que tem capacidade de integrar as pessoas, as instituições e os demais agentes
sociais na busca da superação das graves desigualdades, simbolizadas no
analfabetismo endêmico e nos governos ditatoriais, e na estruturação de uma
estrutura de relações políticas que preserve e aprimore a democracia, fomentando
os mecanismos de organização, participação e decisão, que fortaleça e incentive a
atuação dos seus membros na condição de agentes e o desenvolvimento das
capabilidades de cada um, o que aprimora e valoriza o poder de escolha (ZAMBAM,
2012, p. 122).
A compreensão das formas de relacionamento entre desenvolvimento
e tributação é fundamental para a determinação de um sistema tributário justo e
igualitário que garanta políticas públicas efetivas motivadoras de efeitos positivos e
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abrangentes sobre o bem-estar geral em uma sociedade de liberdades pessoais e
de direitos individuais e coletivos.

7.2.1 Qualidade de vida e bem-estar social: construções de políticas públicas
segundo a literatura contemporânea

É certo que conceituar qualidade de vida e bem-estar social é uma
tarefa árdua e complexa estudada pela ciência, uma vez que são temas dotados de
certa subjetividade.
Qualidade de vida para uma determinada pessoa pode não possuir o
mesmo sentido e significado em relação a outra, devido a vários fatores desde
culturais até mesmo cognitivos.
É um conceito singular relativo a cada indivíduo. Portanto, não será
nosso propósito trazer definições ou conceitos, apenas noções fundamentais de
bem-estar social e qualidade de vida como produtos de sistema tributário efetivo.
São os municípios o espaço físico no qual são concretizados e vivenciados. Tentarse-á neste trabalho, encontrar uma definição que possa ser pertinente, e que faça
sentido a um conjunto relevante de indivíduos.
Destarte, vale mencionar, antes de adentrar ao conceito de qualidade
de vida e bem-estar social, as dimensões sobre a felicidade apresentadas pelo
Centro de Estudos do Butão.Um conceito que nasceu em 1972, do Rei do Butão
(nos Himalaias), Jigme Singye Wangchunk, "Felicidade" ou "Felicidade Interna Bruta
(AMARO, 2017)".
Tendo sido trabalhado pelo Centro de Estudos de Butão, não para ser
alternativo ao PIB, mas sim complementar. Assenta na conjugação de nove
dimensões, de tipo muito diferente: bem-estar psicológico, saúde, uso
equilibrado do tempo, vitalidade comunitária, educação, diversidade e
resiliência cultural, diversidade e resiliência ecológica, boa governança e
padrão de vida. Procura articular dimensão de bem-estar material com
outras espirituais e subjetiva, tomando como referência valores e critérios
de inspiração budista, e, portanto de uma cultura não originária do Norte.
(AMARO, 2017).

De acordo com HERCULANO (1988, p. 92);
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Qualidade de vida pode ser definida como a soma das condições
econômicas, ambientais, científico-culturais e políticas, coletivamente
construídas e postas à disposição dos indivíduos para que estes possam
realizar suas potencialidades: inclui a acessibilidade à produção e ao
consumo, aos meios para produzir cultura, ciência e arte, bem como
pressupõe a existência de mecanismos de comunicação, de informação, de
participação e de influência nos destinos coletivos, através da gestão
territorial que assegure água e ar limpos, higidez ambiental, equipamentos
coletivos urbanos, alimentos saudáveis e a disponibilidade de espaços
naturais amenos urbanos, bem como a preservação de ecossistemas
naturais.

Outro conceito de qualidade de vida é dado por BRAVO, VERA (1993,
p. 282) que,
consideram no conceito um nível objetivo, com aspectos relacionados às
necessidades do ser humano, casos da saúde e da educação e, por outro
lado, os aspectos relacionados à percepção dos indivíduos sobre seu bemestar, considerados como aspectos subjetivos. Assim, “a qualidade de vida
de um indivíduo ou sociedade é a quantidade e a qualidade dos meios a
que se pode assentir para satisfazer suas necessidades, o modo como os
obtêm e o papel que lhes atribuem.

Para Zambam (2012, p. 69) “(...) a condição de bem-estar é um critério
determinante para a construção do equilíbrio entre os diferentes espaços e pessoas,
contemplando, dessa forma, os variados fatores que caracterizam um determinado
ambiente social”.
Enquanto Estado, agente fornecedor de políticas públicas, o município
é responsável em obter meios de proporcionar à sociedade qualidade de vida, seja
como agente social seja através da produção socioeconômico, proporcionada por
meio da máquina estatal.
O Estado, notadamente os municípios, será mais justo e eficiente
quanto melhor promover o processo de desenvolvimento socioeconômico, baseado
em uma eficiência exploratória e transformadora das fontes de receitas de origem
própria, e menor dependência de transferências de recursos.
É perceptível o bem-estar social de uma sociedade baseada na
promoção de políticas públicas voltadas aos indivíduos de acordo com suas
necessidades e perspectivas proporcionadas pelo Estado de forma justa e equânime
ensejadoras do desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade.
A sensação de pertence, de valorização, de agente de um indivíduo
poderá ser sentida,vivenciada mediante a promoção de políticas públicas, custeadas
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através da exploração eficiente de uma arrecadação bem afetada, bem investida,
como retorno àqueles que pagam tributos.
A condição de agente é uma dimensão essencial e decisiva para a
realização

pessoal,

o

fortalecimento

das

potencialidades

humanas

e

o

desenvolvimento da sociedade. (...) é uma característica peculiar na identidade e no
agir do ser humano como membro de uma sociedade e responsável pelos seus
destinos, o que o qualifica como impulsionador do processo de organização e de
desenvolvimento do ambiente onde se encontra. (ZAMBAM, 2012, p. 66)
Não definimos qualidade de vida e bem-estar social, mas focamos a
sua essência como possíveis capabilidades, liberdades de desenvolvimento em
todas as áreas baseadas na autopoiese. A qualidade de vida e o bem-estar social
poderão ser alcançadas na promoção de políticas públicas voltadas à educação,
saúde, meio ambiente, diversidade, cultura, artes, a produção e ao consumo, no
emprego, na moradia, na participação democrática na tomada de decisões de um
governo, enfim sintetizadas na liberdade.
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8 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Sabe-se que a temporalidade é a categoria essencial do conhecimento
histórico. Se o espaço é que explica o espírito geográfico, o tempo é que explica o
espírito histórico. Pensar, em termos de História, é situar no tempo (IGLESIAS,
1970, p. 1).
O período da Primeira República no Brasil representou um marco na
histografia da mineiridade. O processo de descentralização política promovido pela
Constituição de 1891 e pela “política dos governadores” de Campos Sales (1898 –
1902) levou as antigas províncias – agora unidades da federação – a reorganizarem
as suas histórias para, de um lado, justificar as suas respectivas importâncias para a
formação da identidade nacional, e de outro, promover e legitimar a unidade interna
(MEDEIROS; ARAUJO 2007, p. 29 apud RAMALHO, 2015, p. 250).
No caso mineiro, esse processo se materializou tanto na criação de
institutos voltados para a produção e circulação do conhecimento sobre a história
regional – dentre os quais se destacam o Arquivo Público Mineiro (APM, 1895) e o
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG,1907) – quanto na
publicação de livros, artigos, opúsculos e conferências destinados a definir qual seria
o “fundamento histórico” da identidade mineira (RAMALHO, 2015, p. 251).
A busca por uma unidade regional era, do ponto de vista das elites,
fator crucial para o projeto de fortalecimento político do Estado, condição necessária
para garantir o aporte de mais recursos e benefícios do governo (MARTINS FILHO
2009; WIRTH 1982 apud RAMALHO, 2015, p. 251). Isso era mais urgente se
lembrarmos as profundas dissidências internas em Minas Gerais, havendo inclusive
ameaças de separatismo no Sul do Estado (CASTRO 2010 apud RAMALHO, 2015,
p. 251).
O artigo “Minas Gerais” de João Guimarães Rosa, publicado no livro
“Ave, Palavra” apresenta oito regiões culturais que constituem a geopolítica
estadual. Como diz o autor, “suaorbe é uma pequena síntese e uma encruzilhada, já
que Minas Gerais são muitas ou pelo menos várias” (COSTA, 2009, p. 119).
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Ele se refere primeiro à Minas antiga e colonial, das comarcas mineradoras,
localizadas na extensão da chamada Zona Mineralógica. Essa é a chamada
“Minas geratriz, do ouro, que evoca e informa o seu nome”. O autor também
informa que os mineiros se estenderam a partir daí para constituir as outras
regiões. A segunda região é caracterizada como “a Mata,cismontana,
molhada de marinhos ventos, agrícola ou madeireira espessamente fértil”. A
terceira é “o Sul, cafeeiro, assentado na terra roxa de declives ou em
colinas que europeias se arrumam, quem sabe numa das mais tranquilas
jurisdições da felicidade neste mundo”. A quarta região, o
“Triângulo,saliente, avançado, forte, franco”. A quinta, o “Oeste, caladoe
curto nos modos, mas fazendeiro e político, abastado em habilidades”. A
sexta região, o autor enuncia aqui a grande diferenciação – é “o Norte,
sertanejo, quente, pastoril, um tanto baiano em trechos, ora nordestino na
intratabilidade das caatingas e recebendo, em si, o polígono das secas”. A
sétima é “o centro corográfico do Vale do Rio das Velhas, ameno,claro,
aberto à alegria de todas as vozes novas”. E, por fim, a oitava região é “o
Noroeste, dos chapadões, dos campos gerais que se emendam com os de
Goiás e com os da Bahia esquerda,e vão até o Piauí e ao Maranhão
ondeantes” (COSTA, 2009, p. 119).

O Triângulo surgiu pelas entradas e bandeiras oriundas de São Paulo
que percorriam o sertão em busca de novas áreas mineradoras, graças à
descoberta do ouro em Paracatu, Goiás e Mato Grosso. Sua ocupação
socioeconômica e sua formação cultural estão vinculadas à criação de gado, que se
expandiu a partir dos currais da Bahia e de Pernambuco até o Triângulo (COSTA,
2009, p. 122).
Até 1748 fazia parte da Capitania de São Paulo; entre 1748 e
1816pertenceu a Capitania de Goiás e desta data em diante constituiu a Capitania
e,depois Província de Minas Gerais.O município de Uberaba, segundo fontes
históricas, compreendia quase a totalidade das terras da região denominada
Triângulo Mineiro. Nasceu na beira de uma estrada que Anhanguera – o português
Bartolomeu Bueno da Silva, construiu nas suas entradas pelo sertão em busca de
ouro (PACHECO, 2011, p. 90).
Etnograficamente a origem do nome da cidade de Uberaba é resultado
da expressão Tupi-Guarani V-Beraba, que significa água brilhante ou água que
brilha. A região que é hoje denominada Triângulo Mineiro era conhecida no período
colonial e até meados do século XIX como Sertão da Farinha Podre, e compreendia
todas as terras situadas entre os rios Quebra Anzol, Das Velhas (hoje Araguari),
Grande e Paranaíba (PACHECO, 2011, p. 90).
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Situada no Triângulo Mineiro, Uberaba começou a se formar como
núcleo urbano no início do século XIX. Foi distrito, freguesia, vila e, em 1856,
alcançou a prerrogativa de cidade. Por ser ponto de confluência de estradas e por
desempenhar uma centralidade política, econômica e administrativa tornou-se
entreposto comercial no Brasil Central (CARVALHO, 2004 apud OLIVEIRA, 2017, p.
2).
Na primeira metade do século, os sujeitos produtores do espaço
urbano eram os proprietários de terras, os comerciantes (que muitas vezes eram
proprietários de terras), citadinos sem muitas posses e a Igreja que, sendo um
relevante expoente no ordenamento urbano, criava elos de sociabilidade com a
realização de missas, casamentos, batismos, funerais e festas religiosas (OLIVEIRA,
2017, p. 2).
Na segunda metade daquele século, a pujança comercial colaborou
para a intensificação do ritmo da vida urbana, havia circulação de riquezas,
instrumentos, pensamentos e objetos constituidores de vivências que se tornavam
mais dinâmicas na medida em que a presença dos moradores colaborava na criação
de novas paisagens urbanas fortemente atreladas ao universo rural. Nas décadas
finais, a chegada da estrada de ferro da Companhia Mogiana possibilitou o
crescimento da cidade que, partindo da área central, se expandiu principalmente em
direção à estação ferroviária (OLIVEIRA, 2017, p. 2).
Todavia, o destaque regional como entreposto decaiu com a expansão
dos trilhos à Uberlândia (1895) e à Araguari (1896). Isto repercutiu na perda de
praças comerciais e no crescimento da pecuária como alternativa à recuperação
econômica. A partir da importação de gado zebu da Índia se abriu um período de
prosperidade para os seus criadores. O quadro que se esboça em Uberaba no final
do século XIX e início do século XX é o de “uma sociedade fundiária ainda
fortemente definida por traços senhoriais” (REZENDE, 1991, p.142), mas, ao mesmo
tempo, uma sociedade que abrangeu o aparecimento de sujeitos, também
produtores do espaço urbano, que escapavam ao controle das elites agrárias
(LOURENÇO, 2010, p.253).
O povoamento de Uberaba remonta à segunda década de 1800, e teve
sua elevação à categoria de Freguesia em 1820. Em poucos anos sua população
cresceu e passou a exigir um governo local, chegando a encaminhar um abaixoassinado ao governo Provincial, em 1832. A 22 de fevereiro de 1836 este pedido foi
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atendido, sendo o Arraial de Santo Antônio e São Sebastião elevado à condição de
Vila passando assim a ser município independente. Para a votação de escolha dos
primeiros vereadores foram alistados os fazendeiros e comerciantes prósperos, que
elegeram para a primeira legislatura.
A festa de instalação da primeira Câmara, presidida pelo Capitão
Domingos, se deu no dia 7 de janeiro de 1837, como previa a praxe regimental.
A riqueza econômica refletiu na estrutura urbana onde surgiram
requintadas construções no estilo eclético.No século XX, a cidade demonstra um
crescimento da agricultura, da pecuária, da indústria e do comércio, atendendo as
demandas nos aspectos econômicos, culturais e de serviços essenciais à
população.
Hoje Uberaba representa um centro comercial dinâmico, uma
agricultura produtiva, um parque industrial diversificado e uma planejada estrutura
urbana.
Situa-se na microrregião do Triângulo Mineiro, no Estado de Minas
Gerais, com latitude sul 19°45’27" e longitude oeste a 47°55’36". Uberaba está
equidistante, num raio de 500 Km, dos principais centros consumidores do Brasil.
Figura 4 – Mapa– Localização de Uberaba (MG).

Fonte: Página Eletrônica da Prefeitura Municipal
de Uberabajun. 2021.
Uberaba, segundo dados do Censo de 2020 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, conta com uma população estimada de 337.092 habitantes,
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oitavo município mais populoso do estado (CENSO IBGE, 2020).Possui um PIB per
capita de R$ 44.522,83 comparado aos 5.570 municípios ocupa a 550° posição,
possui o percentual de 53,5% de receitas oriundas de fontes externas (CENSO
2015). No estado de Minas Gerais está na 48° posição entre os 853 municípios do
estado, na região geográfica imediata ocupa a 7° posição dentre 10 municípios
(CENSO, 2018).
Em 2018, o salário médio mensal era de 2.8 salários mínimos. A
proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 29.6%. Na
comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 27° de 853 e
44° de 853, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na
posição 299° de 5570 e 512° de 5570, respectivamente. Considerando domicílios
com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 27.5% da
população nessas condições, o que o colocava na posição 830° de 853 dentre as
cidades do estado e na posição 5090 de 5570° dentre as cidades do Brasil.
A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 14.57 para 1.000
nascidos vivos. As internações devido a diarréias são de 0.3 para cada 1.000
habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 525
de 853 e 491 de 853, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo,
essas posições são de 3240 de 5570 e 3907 de 5570, respectivamente(CENSO
2019).
Apresenta 97.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado,
90.7% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 31.5% de
domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de
bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros
municípios do estado, fica na posição 8 de 853, 73 de 853 e 317 de 853,
respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil sua posição é
104 de 5570, 1432 de 5570 e 1141 de 5570, respectivamente (CENSO, 2010)..
Na educação, considerando a taxa de escolaridade de 06 a 14 anos de
idade, Uberaba apresenta uma taxa de 97,7%, comparando a outros municípios no
país, ocupa a posição de 2574° dentre 5.570 municípios, no estado de Minas Gerais
a 417° posição dentre os 853 municípios, na região geográfica imediata a 3° posição
entre 10 municípios (CENSO, 2018)
De acordo com o último Censo demográfico realizado em 2010 pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE -em relação a variável Índice de
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Desenvolvimento Humano - IDH, Uberaba (MG) apresenta um índice 0,772(CENSO,
2010) que leva em consideração três componentes básicos do desenvolvimento
humano a longevidade, a educação e a renda que variam de 0 (pior) a 1 (melhor).
Quanto mais próximo de 1 o valor deste indicador, maior será o desenvolvimento
humano do país ou região.
O Município de Uberaba (MG) está situado no Triângulo Mineiro no Alto
Paranaíba, na região Sudeste do País, fato que nos auxilia na demonstração dos
resultados, por situar em uma região mais desenvolvida, possuindo atividade
econômica diversificada, com maior participação do agronegócio, e grande potencial
de arrecadação.
Caracteriza-se como estudo de caso, pois visa a avaliar a influência e
possíveis impactos nas políticas públicas, resultantes de bases tributárias próprias
mais eficientes e menor dependência de transferências intergovernamentais. Optouse por um estudo de caso, devido ao fato desse tipo de análise tornar os resultados
mais robustos e, guardando suas peculiaridades, passíveis de generalização
(HERRIOTT; FIRESTONE apud LOBOSCO; DE MORAES; MACCARI, 2011, p. 12).
Busca, portanto, analisar a dependência do município de Uberaba
(MG) em relação às transferências intergovernamentais e a gestão da base tributária
própria, avaliando o nível de efetividade que poderá alcançar se as explorarem
melhor, com resultados diretos na capacidade de transformação de recursos em
desenvolvimento social e consequente qualidade de vida e bem-estar social para
toda a sociedade.
Tais questionamentos justificam-se, pois poderão ampliar a discussão
acerca do tema, possibilitando maior conhecimento da gestão pública municipal, no
que se refere às fontes de financiamento e ao custeio de políticas públicas, através
da exploração eficiente de bases tributárias próprias.
Por fim, o estudo poderá fornecer subsídios para que municípios
aprimorem a gestão de exploração da base tributária própria, aumentem a sua
arrecadação de forma justa e equânime e se beneficiem de sua transformação em
políticas públicas mais efetivas. Isso se mostra particularmente importante,
principalmente em momentos de instabilidade, seja econômica, política, social e/ou
ambiental de modo a proporcionar melhor qualidade de vida e bem-estar social.
Para atingir os objetivos propostos, inicialmente foi realizado um
levantamento bibliográfico, abrangendo autores como Amartya Sen, Joseph
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Schumpeter, José Zambam, Paulo Campello e Leonardo Secchi, bem como
trabalhos acadêmicos, além da doutrina já escrita sobre o assunto.
A abordagem do problema é quantitativa com dados secundários. A
pesquisa quantitativa é uma abordagem que procura testar teorias objetivas,
examinando a relação entre as variáveis. Tais, variáveis por sua vez, são medidas,
geralmente, com instrumentos para que os dados numéricos possam ser analisados
com procedimentos estatísticos (CRESWELL, CRESWELL, 2021, p. 24).
Explica Fonseca (2002, p.20):
Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa
quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são
grandes e consideradas representativas da população, os resultados são
tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da
pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada
pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com
base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos
padronizados e neutros.A pesquisa quantitativa recorre à linguagem
matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre
variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa
permite recolher mais informações do que se poderia conseguir
isoladamente.

Em seguida, foi efetuada uma pesquisa e coleta documental por meio
eletrônico com dados extraídos da LOA (Lei Orçamentária Anual) e do PPA (Plano
Plurianual), relatórios de Políticas Públicas previstas e realizadas, levando em
consideração as variáveis educação, saúde, mobilidade urbana e saneamento
básico relativos ao período de análise (2017 a 2020) no portal da transparência da
Prefeitura Municipal de Uberaba (MG)
É importante observar, que o período de 2017 a 2020, objeto deste
estudo, refere-se ao lapso temporal necessário para realização das diretrizes
previstas no PPA (Plano Plurianual), corroborado pela LOA (Lei Orçamentária
Anual), do Município de Uberaba (MG) através de pesquisa quantitativa em que se
utilizou a metodologia de Análise de Clusters e Teste T para seleção das variáveis
utilizadas.
Foram examinadas as Leis Plurianuais – PPAs n°s 12.504/2016
(dispõe o Plano Plurianual para o período de 2014-2017), 12.609/2017 (dispõe o
Plano Plurianual para o período de 2018-2021), e das Leis Orçamentárias Anuais –
LOA n°s 12.563/2016, 12.576/2017, 12.978/2018, 13.173/2019, que fixaram as
despesas e estimaram as receitas públicas para aqueles anos.
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Realizou-se

uma

análise

de

série

temporal

(2017-2020)

dos

instrumentos orçamentários correlacionados com dados extraídos dos Censos de
2010, 2015, 2018, 2019 e 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE - para a observação dos resultados deste estudo, uma vez que são
instrumentos estatísticos imprescindíveis para a definição de políticas públicas.
Investigamos dados nos campos especificados de Receitas Públicas e
Transferências Intergovernamentais nos instrumentos orçamentários através do
repositório eletrônico do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Uberaba
(MG), e das variáveis (saúde, educação, saneamento básico e mobilidade urbana)
do Município.
As análises quantitativas incluíram conceitos da Análise de Clusters e o
Teste T e abrangeram aspectos como população(CENSO 2020), trabalho e
rendimento (CENSO 2018), saúde (CENSO, 2019), educação (2018), economia PIB
per capita (CENSO 2018), percentual de receitas oriundas de fontes externas
(CENSO 2015) e Índice de Desenvolvimento Humano – IDH(CENSO 2010).
Dessa maneira, obteve-se um conjunto consistente e homogêneo de
observações para análise, evitando distorções, formando um cenário equilibrado e
realista.
Assim, a terceira etapa deste estudo de caso foi o tratamento da base
de dados disponíveis e a consequente verificação da consistência, mediante
questionamentos junto aos responsáveis pela elaboração das peças orçamentárias,
do período de 2017 a 2020. Posteriormente, o acesso eletrônico aos órgãos oficiais
do município, no Portal da Transparência para conhecimento dos dados.
Feita a coleta dos dados foi realizada uma análise com a descrição
cuidadosa dos resultados em tabelas, utilizando o Microsoft Excel 2019, com o fim
de evitar erros e garantir a fidedignidade dos dados para fins de correlação.
Para a tabulação dos dados foram consideradas as variáveis receita
tributária própria, transferências intergovernamentais, saúde, educação, mobilidade
urbana, saneamento básico e receita orçamentária total referentes ao período de
2017 a 2020 extraídos da Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de Uberaba
(MG).
Além disso, os dados foram correlacionados para verificar a
participação percentual das variáveis analisadas no total da receita orçamentária
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anual, a relação de dependência das receitas de transferências intergovernamentais
e impactos nas políticas públicas ofertadas pelo município de estudo.
Ressalta-se que, este estudo de caso contemplou as receitas
tributárias próprias como um todo oriundas de impostos, taxas e contribuições, sem
especificação da espécie, considerando as transferências intergovernamentais de
natureza tributária, desconsiderando as demais receitas de transferências dada sua
irrelevância na participação orçamentária do município e para efeitos deste estudo.
Ademais, as variáveis indicadoras de políticas públicas estão no campo
da agenda governamental dos municípios, utilizadas neste estudo de caso. A
utilização dos resultados proporcionará subsídios à Administração Fazendária
Municipal assim como a gestão pública do Município de Uberaba (MG)
contemplando medidas positivas e inovadoras com reflexos diretos na promoção da
justiça e equidade fiscal.
A análise de conglomerados (cluster analysis) é uma técnica
multivariada de classificação que objetiva agrupar dados de acordo com as
similaridades entre eles. Agrupa um conjunto de dados heterogêneos, em grupos
com homogeneidade, utilizando um critério fixado (BEM, GIACOMINI, WAISMANN,
2014, p. 28).
Pode ainda ser descrito da seguinte forma: dado um conjunto de n
indivíduos para os quais existe informação sobre a forma de p variáveis, o método
agrupa os indivíduos em função da informação existente, de modo que os indivíduos
de um grupo sejam tão semelhantes quanto possível e sempre mais semelhantes
aos elementos do mesmo grupo, do que a elementos dos restantes grupos (BEM,
GIACOMINI, WAISMANN, 2014, p. 28).
Segundo HAIR et al. (1998) apud OLIVERA (2008, p. 780-781) “a
análise de cluster é um conjunto de técnicas estatísticas cujo objetivo é agrupar
objetos segundo suas características, formando grupos ou conglomerados
homogêneos”.
Os grupos são determinados de forma a obter homogeneidade dentro
dos grupos e heterogeneidade entre eles. O método hierárquico de Cluster, de
acordo com Bussab (1990), consiste em uma série de sucessivos agrupamentos ou
sucessivas divisões de elementos, onde os elementos são agregados ou
desagregados.
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A utilização do método cluster neste estudo de caso justifica-se pelo
agrupamento

das

receitas

tributárias

próprias

e

das

transferências

intergovernamentais, sem especificação das espécies para fins estatísticos,
características que as dist
distinguem
inguem uma das outras, dada a similaridade dos dados.
Fato que não prejudica os resultados propostos como sendo válidos,
de forma que possam ultrapassar a aplicabilidade do campo d
de
e estudo,
estudo permitindo
ser aplicados em outros municípios, com característica
características
s similares ou equivalentes.
Em seguida, p
para
ara uma maior exatidão do estudo de caso,utilizou-se
conceitos do teste t.. “O teste T (de Student) foi desenvolvido por Willian Sealy
Gosset em 1908 que usou o pseudônimo “Student”” em função da confidencialidade
requerida por seu empregador(cervejaria Guiness) que considerava o uso de
estatística na manutenção da qualidade como uma vantagem competitiva”
competitiva (ALVES,
2017, p. 3).
Segundo GOMES (2000) apud OLIVEIRA (2008, p. 780
780-781), outro
teste clássico é o teste “t”, que pode ser usado para comparar médias. Como
requisitos para sua aplicação conscienciosa
conscienciosa, temos, porém, os seguintes requisitos:
1. as comparações feitas pelo teste t devem ser escolhidas antes de
serem examinados os dados; e
2. pode-se
se fazer no máximo tantas comparações quantos são os graus
de liberdade para tratamentos, e os contrastes devem ser ortogonais.
Para VIEIRA et al. (1989), para obter a diferença mínima significante
(d.m.s.) estabelecida pelo teste t, basta calcular:

d.m.s. = t
Onde:
t é um valor dado em tabela;
QMR é o quadrado médio do resíduo da análise de variância; e
r é o número de repetições de cada tratamento.
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Toda vez que o valor absoluto da diferença entre duas médias é igual
ou maior que o valor da d.m.s., as médias são estatisticamente diferentes.
Conforme Corrêa (2012), um estudo publicado pela Federação das
Indústrias do Estado do Rio (Firjan), com base em dados que vão até o ano de 2010,
94% dos municípios brasileiros têm nas transferências intergovernamentais pelo
menos 70% de suas receitas correntes; e 83% não conseguem gerar nem 20% de
suas receitas. Os fatores que explicam este comportamento estão ligados à
localização geográfica do município, tamanho reduzido da população, deficiências
na estrutura arrecadatória e, principalmente, má gestão (BRITO, DIAS, 2016, p.132).
Estudo realizado por François E. J. de Bremaeker (2007), analisando
dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no qual
conclui que “na grande maioria das municipalidades brasileiras, a capacidade de
arrecadação tributária apresenta níveis baixíssimos, a ponto de corresponder a
apenas 7%, em média, dos já parcos recursos provenientes, em sua quase
totalidade, das transferências constitucionais representadas principalmente pelas
receitas oriundas do repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) que,
como se sabe, são insuficientes ao atendimento das necessidades locais.”
GADENNE
descritivamente

339

(2017)

municípios

apud

PACHECO

brasileiros,

(2019,

participantes

p.
do

22)

analisa

Programa

de

Modernização da Administração Tributária (PMAT), entre 1998 e 2009. A
constatação é que o programa incentivou mais o aumento de impostos
comparativamente à elevação do recebimento de transferências governamentais.
Em outras palavras, as transferências intergovernamentais impactam mais
negativamente no esforço tributário municipal comparativamente ao PMAT.
Para

fins

deste

estudo,

ratifica-se

que

as

transferências

intergovernamentais não foram estratificadas, sendo consideradas de forma
genérica, bem como as receitas tributárias próprias, independentes de serem
provenientes de impostos, taxas e contribuições.
É importante destacar que os números descritos nos instrumentos
orçamentários para fins deste estudo, tratam-se de estimativas com base em
cenários prospectivos e resultados de exercícios anteriores.
Este estudo de caso baseia-se nos efeitos da dependência dos
municípios, em menor ou maior grau, das transferências intergovernamentais, e não
se nega a necessidade de tais recursos. Porém, com a função de minimizar
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desequilíbrios fiscais, e contribuir ao lado das receitas próprias para o financiamento
e o custeio de políticas públicas promovidas pelos municípios.
Cossío (1998) investiga dados dos três níveis governamentais do
Brasil, entre 1970 e 1990, calculando sua capacidade fiscal ou arrecadação
potencial pelo método de estimação de dados em painel. O autor verifica que as
transferências intergovernamentais são a principal fonte de financiamento da maioria
dos estados e municípios brasileiros.
Deste modo, elas incentivam comportamentos fiscais imprudentes dos
administradores públicos estaduais e municipais, os quais se expressam na pouca
preocupação em elevar as receitas tributárias próprias e na expansão do gasto
público local.
Cossío (2001) “as transferências constitucionais provocam uma expansão
de gastos públicos municipais, significativamente maiores do que aquela
resultante de aumentos da renda per capita dos contribuintes, ocorrendo
principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Utiliza o método econométrico
bayesiano Monte Carlo Markov Chain (MCMC), com dados de 3500
municípios brasileiros para o ano de 1996 e concluí que há a ocorrência do
efeito flypaper nas finanças municipais do Brasil.

Para Veloso (2008) que utiliza o via método econométrico de análise
de fronteira estocástica, com dados de 3.080 municípios brasileiros, de 2002 a 2005,
conclui que o financiamento dos estados e municípios a partir de transferências
intergovernamentais tende a gerar um comportamento freerider por parte dos
beneficiados, o que resulta em um menor esforço de arrecadação de tributos. O
resultado é confirmado para municípios com população até 20 mil habitantes, dos
quais grande parte depende dessas transferências.
Nascimento (2010) constata que tanto as transferências condicionais
quanto as incondicionais tendem a diminuir a eficiência da arrecadação tributária.
Um aumento de 1% nas transferências incondicionais reduz a arrecadação tributária
em 1%, em média. Esses resultados são condizentes com a hipótese do véu de
Oates (1999), na qual o recebimento desse tipo de transferência desestimula a
tributação.
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Tabela 1 - Coeficientes do FPM-Interior por faixa de habitantes.
FAIXA
DE
HABITANTES
Até 10.188
De 10.189 a 13.584
De 13.585 a 16.980
De 16.981 a 23.772
De 23.773 a 30.564

COEFICIENTE
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4

De 30.565 a 37.356

1,6

De 30.357 a 44.148

1,8

De 44.149 a 50.940

2,0

De 50.941 a 61.128

2,2

FAIXA
DE
HABITANTES
De 61.129 a 71.316
De 71.137 a 81.504
De 81.505 a 91.692
De 91.693 a 101.980
De
101.981
a
115.464
De
115.465
a
129.048
De
129.049
a
142.632
De
142.633
a
156.216
Acima de 156.216

COEFICIENTE
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0

FONTE: Decreto-lei nº 1.881/1981.
A partir da leitura dos resultados apresentados na tabela 1, mais
especificamente pela escala da esquerda do gráfico, percebemos que os valores
(nominais) arrecadados pelo FPM vêm crescendo ao longo do tempo, principalmente
entre os períodos 2000-2007 e 2010-2016. Por exemplo, em 2010, o valor das
transferências para o FPM era de aproximadamente R$ 42 bilhões. Por sua vez, em
2016, esse valor atingiu o patamar de R$ 80 bilhões. Isso ocorreu por conta das
ECsnºs. 55/2007 e 84/2014, que garantiram que os municípios tivessem maior
participação nas receitas tributárias oriundas do IR e do IPI, gerando, assim, maiores
transferências do FPM para os municípios (ALVES, ARAUJO, 2021, p. 11).
O eixo vertical direito da tabela 1 mostra, por sua vez, que o Brasil vem
aumentando suas transferências em proporção maior que o tamanho da população:
numericamente, observa-se que a média de transferência era de aproximadamente
R$ 60,00 por pessoa, em 1997, enquanto essa proporção chega a uma média de R$
400,00 por pessoa, em 2018 (ALVES, ARAUJO, 2021, p. 11).
Embora não especificamos as transferências intergovernamentais para
efeitos de resultados, os dados da tabela 1, ratificam os dados deste estudo, através
do aumento expressivo de transferências intergovernamentais do FPM (Fundo de
Participação dos Municípios), com efeitos adversos no comportamento fiscal dos
municípios.
É importante observar que o número de habitantes de um município é
feito por estimativas e não número absoluto, o que poderá ocorrer, neste caso, a
subestimação ou super dimensionamento dos números, o que gera distorções
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econômicas e fiscais, uma vez que os repasses do FPM (Fundo de Participação dos
Municípios) são baseados neste critério.
Na segunda tabela estão correlacionados os dados em valores
absolutos da estrutura orçamentária do município de Uberaba (MG) do período de
2017 a 2020 extraídos do Portal da Transparência da página eletrônica da Prefeitura
Municipal de Uberaba, examinando ano a ano do período estudado.
Adiante na tabela 3, apresenta-se a correlação percentual entre as
variáveis estudadas e a receita pública total, e por fim os resultados alcançados.
Tabela 2 – Lei Orçamentária Anual – LOA - 2017/2020.
LOA
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMETAIS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
MOBILIDADE
URBANA
(URBANISMO)
SANEAMENTO
ADMINISTRAÇÃO
FAZENDÁRIA
TOTAL DE RECEITAS E
DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS

2017
200.547.588,67
576.469.926,07

2018
218.846.340,87
690.991.59,46

2020
267.533.848,08
810.857.298,64

223.046.130,43
316.965.245,00
187.123.949,68

2019
247.904.672,09
743.210.054,598,4
6
245.342.333,04
320.604.001,62
114.291.795,34

217.152.981,61
290.832.489,00
141.663.441,41
205.658.629,01

212.043.834,43

225.640.841,83

206.867,649,81

79.734.459,28

98.502.953,79

1.377.678.509,95

1.461.584.517,06

53.748.237,08

56

1.222.498.285,48

.912.921,31
1.249.892.930,37

320.228.334,00
348.244.293,89
140.868.734,87

FONTE: Produzida pela própria autora com dados extraídos no Portal da
Transparência da Prefeitura Municipal de Uberaba, Uberaba, 2021.
Iniciamos a análise empírica da Tabela 2, na qual verificamos a
correlação

percentual

de

Receitas

Tributárias

Próprias,

Transferências

Intergovernamentais e variáveis de políticas públicas (educação, saúde, mobilidade
urbana e saneamento básico) utilizadas para fins deste estudo, e respectivos
percentuais na composição do total de receitas e despesas públicas das peças
orçamentárias. Utilizamos valores absolutos das receitas públicas estimadas e
despesas fixadas prevista na Lei Orçamentária Anual - LOA de cada exercício.
Como implicação de investimentos na Administração Tributária
Municipal, utilizam-se, como referência, dados das receitas totais destinadas ao
órgão responsável por esta atividade. Os dados foram extraídos da Lei orçamentária
anual (LOA) do período pesquisado de 2017 a 2020.
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Tabela 3 – Correlações percentuais das variáveis.
LOA
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
PRÓPRIAS
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
MOBILIDADE URBANA
(URBANISMO)
SANEAMENTO
ADMINISTRAÇÃO
FAZENDÁRIA
TOTAL DAS RECEITAS
ORÇAMENTÁRIAS

2018

2019

2020

18%

18%

18%

47%

54%

54%

55%

18%
24%

18%
25%

18%
23%

22%
24%

15%

8%

10%

17%

16%

14%

5%

6%

7%

100%

100%

100%

2017
16%

12%
17%
4%
100%

FONTE: Elaborada pela própria autora. Dados extraídos em
maio/21 das Leis Orçamentárias Anuais – Período de 2017 a
2020 do Portal da Transparência – Prefeitura Municipal de
Uberaba.
Com base na análise estatística dos dados da Tabela 3, observa-se a
importância e a relevância das transferências intergovernamentais no total das
receitas orçamentárias do município de Uberaba (MG). Aqui, ressalta-se que foram
desconsideradas outras transferências correntes, por não ser objeto deste estudo. A
correlação percentual de cada variável considerada abrange o percentual de 100%
da totalidade das receitas públicas compostas por receitas tributárias próprias e
transferências intergovernamentais.
Constata-se que as receitas tributárias próprias provenientes de
arrecadação de impostos, taxas e contribuições apresentam percentuais inferiores
na composição das receitas públicas totais, considerados aos valores da totalidade
das transferências intergovernamentais.
No primeiro exercício analisado (2017), o total das receitas próprias em
relação à composição das receitas públicas equivale a 16% da totalidade de 100%
das receitas públicas estimadas para o exercício. Enquanto nos demais exercícios
(2018 a 2020) permaneceram com o mesmo percentual de 18% em relação a
totalidade de 100% das receitas públicas estimadas para cada exercício, sem
qualquer variação no percentual das receitas próprias em relação às receitas totais.
Nota-se que, o valor das receitas públicas totais do período de 2017 a
2020 apresentaram variações positivas, verificadas a cada exercício, saltando de
1.222.498.285,48 em 2017 para 1.461.584.517,06 em 2020.
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Neste ponto, podemos observar a ineficiência tributária do Município de
Uberaba (MG), não chegando a 20% na composição da totalidade das receitas
públicas estimadas para cada exercício, o que corrobora com estudos dos autores já
mencionados em parágrafos anteriores como Corrêa (2012), através do estudo
publicado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio (Firjan), com base em
dados que vão até o ano de 2010,83% não conseguem gerar nem 20% de suas
receitas.Os fatores que explicam este comportamento estão ligados à localização
geográfica do município, tamanho reduzido da população, deficiências na estrutura
arrecadatória e, principalmente, má gestão.
Uberaba (MG), de acordo com os resultados obtidos na tabela 3, está
no quadrante do percentual de menos 20% proposta por Corrêa (2012), não
conseguindo gerar suas receitas próprias de forma eficiente, mesmo sendo um
município de localização geográfica estratégica, equidistante a menos de 500 KM
dos principais centros urbanos, a 173,1 KM da região metropolitana de Ribeirão
Preto (SP), sendo o oitavo município mais populoso do estado de Minas Gerais o
que segundo o autor podemos observar ser fator de má gestão assim como
deficiências na estrutura arrecadatória.
Consolidando os resultados, Veloso (2008) que utiliza o método
econométrico de análise de fronteira estocástica, com dados de 3.080 municípios
brasileiros, de 2002 a 2005, conclui que o financiamento dos municípios a partir de
transferências resulta em um menor esforço de arrecadação de tributos próprios. O
resultado é confirmado para municípios com população até 20 mil habitantes, dos
quais grande parte depende dessas transferências. Uberaba (MG), nesse sentido, é
um município populoso com mais de 20 mil habitantes, e dependente de
transferências intergovernamentais, o qual podemos inferir uma presunção de baixo
esforço na arrecadação de seus próprios tributos.
Em relação às Transferências Intergovernamentais, segundo dados da
Tabela 3, no exercício de 2017, Uberaba (MG) apresenta um percentual de 47% na
totalidade de 100% das receitas públicas estimadas para o exercício de 2017, com
variação positiva de 7% no exercício de 2017 para 2018, ou seja, de 47% em 2017
para 54% em 2018, permanecendo inalterada no exercício de 2019, com novo
acréscimo de 1% no exercício de 2020 de 54% em 2019 para 55% em 2020 em
relação à totalidade das receitas públicas estimadas para cada exercício.
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Nota-se através dos dados da Tabela 3 que o percentual das
Transferências Intergovernamentais em relação às receitas tributárias próprias na
totalidade das receitas públicas estimadas para cada exercício, do período estudado
de 2017 a 2020, é mais expressivo perfazendo uma média de 52,5%, enquanto as
receitas tributárias próprias apresentam uma média de 17,5% das receitas públicas
totais.
Diante desses resultados, nota-se a dependência do município de
Uberaba (MG) em relação às transferências intergovernamentais, em um maior grau,
chegando a representar grande participação na consolidação do orçamento do
município, sendo que a arrecadação de tributos próprios pífia, irrisória em
comparação às transferências.
Este cenário afeta de um modo negativo a promoção de políticas
públicas pelo Município, sendo estas financiadas, principalmente, por transferências
intergovernamentais, onde a participação das receitas de fonte própria de tributos
contribui, não podendo desta forma serem transformadas em políticas públicas de
acordo com a necessidade da população, capazes de fomentar o desenvolvimento
social do município e proporcionar qualidade de vida e bem-estar social.
Ademais, observa-se dos dados extraídos dos resultados que a
arrecadação tributária do município de Uberaba (MG) é insuficiente para custear
políticas públicas básicas e consideradas essenciais à população, como educação e
saúde, com percentuais similares e suficientes para ao custeio de uma das demais
varáveis estudadas, com pouca ou nenhuma margem excedente.
Observa-se na Tabela 3, que o Município de Uberaba (MG), diante de
um cenário de instabilidade socioeconômica, e possível ausência de transferências
de receitas por parte da União ou do Estado, a manutenção da máquina pública
poderia ser prejudicada, podendo entrar em colapso o oferecimento de serviços
públicos com a paralisação das suas atividades.
Os percentuais equivalentes à Administração Fazendária Municipal
também é um dado relevante, com percentuais de 4% em 2017, com acréscimo de
1% percentual a cada exercício subsequente, alcançando o percentual de 7% em
2020 em relação à totalidade de 100% das receitas públicas estimadas.
Diante de tais valores percentuais, observa-se um acréscimo a cada
exercício de 1% na receita pública destinada à Administração Tributária Fazendária
do Município de Uberaba (MG). Não podemos retratar de modo preciso em quais
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atividades da Administração Fazendária do Município de Uberaba (MG) são
destinadas tais receitas a ponto de justificar tais acréscimos. Faz-se necessária uma
investigação pormenorizada da destinação dos recursos a fim de retratar sua
finalidade, o que não é objetivo deste estudo.
Por este resultado, não se pretende generalizar os dados, mas retratar
números que podem ser interpretados como significativos para justificar fatores da
ineficiência tributária.
Observa-se que a arrecadação de receitas tributárias próprias do
município de Uberaba nos períodos analisados de 2017 a 2020, não seguiu o
mesmo ritmo de crescimento em relação às transferências intergovernamentais, com
despesas públicas financiadas, essencialmente, por receitas originadas de
transferências intergovernamentais. Desse modo, a dependência do município de
Uberaba (MG) das transferências intergovernamentais é demonstrada por meio dos
resultados aqui apresentados.
Os resultados apontaram a potencialidade de exploração das bases
tributárias do município de Uberaba (MG), em percentual de aproximadamente 70%,
com efeitos diretos na eficiência de transformação de receitas públicas em políticas
públicas, e redução significativa no hiato de recursos. Diante de tais resultados,
observa-se a chamada ineficiência tributária do município.
Por sua vez, subtrai dos dados do Plano Plurianual (PPA) dos períodos
de 201-/2017, 2018-2021, no Anexo I - As Fontes de Recursos e no anexo III - O
Cadastro de Programas e Ações, para um lapso temporal de quatro anos. Convém
registrar, no campo específico deste instrumento orçamentário, a distância
informacional entre poder público e cidadão, o que ratifica o desinteresse na
participação da população em audiências públicas.
Ressalta-se que, por Programas Finalísticos entende-se como a
implementação de políticas públicas que serão ofertados diretamente à sociedade; e
Programas de Gestão de Governo, como aqueles voltados para a oferta de serviços
públicos, para a gestão de políticas e apoio administrativo, passíveis de aferição por
indicadores municipais.
Convém registrar, que se trata, especificamente, de programas
voltadas à implementação e promoção de políticas públicas, atividades fins da
administração pública municipal. Tais dados foram sintetizados nos resultados
obtidos através da Lei Orçamentária Anual do período estudado.
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Correlacionando dados extraídos do Censo do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE referentes ao Município de Uberaba (MG) relativos à
população (CENSO 2020), trabalho e rendimento (CENSO 2018), saúde (CENSO,
2019), educação (2018), economia PIB per capita (CENSO 2018), percentual de
receitas oriundas de fontes externas (CENSO 2015), Índice de Desenvolvimento
Humano– IDH(CENSO 2010), podemos desenhar um cenário em aspectos
socioeconômicos com resultados diretos e indiretos na arrecadação de tributos
próprios e a dependência de transferências intergovernamentais do Município
relevantes ao planejamento e indicadores de políticas públicas voltadas ao
desenvolvimento social.
Nesse sentido, quanto ao número de habitantes segundo dados do
Censo demográfico (2020) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Uberaba
(MG), possui uma população estimada de 337.092 habitantes, ocupando a 8°
posição dentre os 853 municípios do estado de Minas Gerais.
Observa-se, conforme a Tabela 1 - Coeficientes do FPM-Interior por
faixa de habitantes que o Município de Uberaba (MG) se enquadra na última faixa
com uma população acima de 156.216 de coeficiente 4,0, o que o proporciona uma
transferência

do

Fundo

de

Participação

dos

Municípios

-

FPM

–

de

aproximadamente R$ 400,00 por habitante (ALVES, ARAUJO, 2021, p. 11).
Contudo, o Fundo de Participação dos Municípios – FPM, é apenas
uma das transferências intergovernamentais repassadas da União ao Município,
possuindo outras receitas oriundas de outras transferências intergovernamentais, da
União e do Estado, conforme já mencionada neste estudo de caso. Segundo o
último Censo realizado pelo IBGE – CENSO 2015, Uberaba (MG) possui um
percentual de 53,5% de receitas oriundas de fontes externas percentual próximo a
média de 52,5% dos resultados encontrados neste estudo.
Diante de tais percentuais, nota-se a dependência do Município de
Uberaba (MG) em relação às transferências intergovernamentais demonstrada neste
estudo de caso através da consolidação de dados extraídos dos instrumentos
orçamentários e do último Censo (2015) realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE em relação a variável receitas oriundas de fontes
externas.
Em 2018, o Município de Uberaba (MG) apresentava salário médio
mensal de 2.8 salários mínimos (CENSO 2018), e um PIB per capita de R$
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44.522,83 comparado aos 5.570 municípios brasileiros ocupa a 550° posição
(CENSO 2015). Diante destes dados, infere-se que o Município possui um PIB per
capita expressivo se comparado ao número de municípios existentes no território
brasileiro, o que de forma direta e indireta poderia proporcionar reflexos positivos na
arrecadação de bases tributárias próprias.
Apesar de possuir um PIB per capita considerável, a proporção de
pessoas ocupadas em relação à população total era de 29.6% (CENSO 2018).
Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por
pessoa, tinha 27.5% da população nessas condições, o que o colocava na posição
830° de 853 dentre as cidades do estado e na posição 5090 de 5570° dentre as
cidades do Brasil.
Através

da

análise

destes

dados,

observa-se

uma

possível

concentração de renda, com rendimentos mensais considerados baixos, dada as
posições ocupadas pelo Município de Uberaba (MG) diante dos demais municípios
mineiros de 830° de 853, e de 5090 de 5570° dentre as cidades do Brasil. Por outro
lado, nota-se através desta variável, a importância da exploração eficiente da base
tributária própria mediante a demanda de serviços públicos por parte da população e
a necessidade do Município proporcionar políticas públicas necessárias ao
desenvolvimento social ensejadores de qualidade de vida e bem-estar social.
Uberaba (MG) apresenta uma taxa de mortalidade infantil média de
14.57 para 1.000 nascidos vivos, considerado um número expressivo se comparado
com todos os municípios do estado, ocupando as posições 525 de 853. Quando
comparado a todas as cidades do Brasil, essa posição é de 3240. (CENSO 2019).
Apresenta 97.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado,
90.7% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 31.5% de
domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de
bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio) (CENSO, 2010).
Já na educação, considerando a taxa de escolaridade de 06 a 14 anos
de idade, Uberaba apresenta uma taxa de 97,7%, comparando a outros municípios
no país, ocupa a posição de 2574° dentre 5.570 municípios, no estado de Minas
Gerais a 417° posição dentre os 853 municípios(CENSO, 2018).
O estudo da taxa de mortalidade, do salário médio da população, da
escolaridade e do saneamento básico, embora este apresenta índice considerado
positivo, dado o número de habitantes e a extensão territorial do Município de
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Uberaba (MG), retrata de forma breve e objetiva a necessidade de políticas públicas
ensejadoras de desenvolvimento social que resultem em qualidade de vida e bemestar social.
O estudo e o entendimento dos dados é necessário para a
compreensão do processo de políticas públicas a ser implementada pelo gestor
público municipal, através de ações específicas. Possibilita aos atores envolvidos o
planejamento de quais as áreas necessárias de maior ou menor investimento, como
poderá ser melhor gasto o dinheiro arrecadado, que visem ações necessárias ao
alcance do desenvolvimento.
Considera-se dinheiro mal gasto pior que não arrecadado, como forma
de desperdício de recursos públicos. É um ciclo de políticas públicas que envolvem
as áreas da saúde, educação, emprego e renda. Uma vez suprimida cada uma delas
o resultado será o desempenho do todo, isto é, condição essencial de
desenvolvimento social.
Por meio da análise do Plano Plurianual, e de indicadores municipais
de políticas públicas, não foi possível um estudo pormenorizado dada a inexistência
no município de Uberaba (MG) de tais indicadores. Fato que justifica a necessidade
da participação da sociedade civil na elaboração e implantação de instrumentos
orçamentários, e na destinação dos tributos que são por eles pagos e arrecadados
pelo Município.
Diante da inexistência de indicadores de desempenho de políticas
públicas, faz-se necessário, a sua elaboração e implementação seja pelo
envolvimento de toda a sociedade, dos gestores públicos, de todos os atores
envolvidos, de modo que todos participem através de ações específicas com um
intuito maior, o desenvolvimento social do Município de Uberaba (MG).
Políticas Públicas que levem a população a estudar, a ter maior
interesse pela cultura, que proporcione melhor acesso a serviços públicos de saúde,
educação e renda, que estimule o desenvolvimento da economia local, e a sensação
de pertencer a uma sociedade mais justa e igualitária.
É indispensável a elaboração de indicadores de desempenho de
políticas públicas de fácil acesso e compreensão pela sociedade, com uma
linguagem informacional coerente e transparente de acordo com o perfil dos atores
envolvidos, que se adaptem aos resultados e as ações propostas, de fácil
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reformulação e reavaliação, de acordo com as necessidades e demandas da
comunidade diante de suas finalidades.
Puppi e Silva (2003) “o simples estímulo à frequência da escola pode
melhorar o desenvolvimento do município conforme o seguinte exemplo, que é
baseado nos indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M).
O impacto positivo de uma política pública voltada para a melhoria da qualificação n
município é relativo à proporção incrementada de um dos indicadores. O fato de ter
ocorrido um aumento na frequência da escolaridade proporcionou ao município
melhor qualificação no IDH-M, passando de desenvolvimento médio para alto. Os
incrementos positivos no IDH-M podem ocorrer por meio de melhorias nas atividades
econômica, cultural, ambiental, social e espacial, oriundas de políticas de governo
ou do setor privado”.
Para tanto, maiores investimentos na modernização da Administração
Fazendária Municipal, em diversos aspectos, desde sistema de informação até o
acesso do cidadão, seja contribuinte ou não, de forma transparente e isonômica as
políticas de gestão tributária adotadas pela municipalidade. A participação de todos
os atores envolvidos no processo de arrecadação e de aplicação de recursos
necessários à promoção e execução de políticas públicas, de forma que o cidadão
entenda a importância e o papel do tributo no processo.
A existência de Indicadores de Eficiência Tributária que correlacionam
dados da arrecadação com a oferta de políticas públicas pelo Município que poderão
demonstrar com transparência a todo cidadão como está sendo gasto o dinheiro por
ele pago aos cofres públicos com a participação de toda a sociedade na elaboração
e na reformulação dos indicadores.
Assim, dados que demonstrem como o dinheiro pago em forma de
tributos pelo contribuinte é investido pelo ente tributante, em um sistema de
contrapartida de benefícios entre sociedade e município. A existência de políticas
públicas de linguagem informacional adequada, centradas na transparência e na
justiça tributária como resultado de quebras de paradigmas, com papeis bem
definidos entre todos os atores envolvidos de forma que todos se sintam pertencer
ao sistema tributário e o percebam como um sistema justo e indispensável para
manutenção

de

um

município

centrado

em

resultados

ensejadores

desenvolvimento social e consequente qualidade de vida e bem-estar social.

de
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Diante disso, depender de recursos de outros entes federados, em
menor ou maior grau, para cumprir a agenda governamental, na existência de base
tributária própria não exploradas em sua potencialidade, possui efeitos adversos na
manutenção da máquina pública, na qual o maior prejudicado é a população como
um todo, que fica à margem da gestão pública para a satisfação de necessidades
básicas.
Verdadeiro descompasso em movimento contrário a eficiência de
exploração com efeitos na eficiência transformadora do município e, no
desenvolvimento social.
Os

resultados

desde

estudo

indicam

que

as

transferências

intergovernamentais reduzem o esforço do município na exploração da base
tributária própria, contribuindo para a ineficiência tributária. Efeito perverso que
poderá contribuir para a ausência de investimentos na arrecadação de tributos de
fonte própria, dependentes de transferências de receitas da União e dos Estados
para o oferecimento de políticas públicas, aumento da sonegação e do sentimento
de injustiça e desigualdade.
Apesar do caráter equalizador das transferências intergovernamentais,
de

colaborador

no

financiamento

das

despesas

públicas

diante

das

responsabilidades assumidas pelos municípios, observa-se um efeito contrário, fator
que contribui na ineficiência da administração tributária do município de Uberaba
(MG).
Assim, observa-se que as transferências têm o papel de funcionar
como um estímulo para a acomodação e um comportamento imprudente de
gestores municipais ou como um convite ao desperdício de recursos públicos.
Os efeitos da dependência dos municípios são ainda mais sentidos,
vivenciados pela população local, principalmente em momentos de instabilidade e
vulnerabilidade social e/ou econômica. Os municípios na dependência de
transferências intergovernamentais não recebem incentivos, mas meios de contribuir
de forma negativa para o seu subdesenvolvimento social.
As implicações derivadas deste estudo de caso são nítidas, e a
dependência de transferências intergovernamentais apresenta efeitos negativos e
deletérios com reflexos na eficiência tributária do município de Uberaba (MG).
Sem as transferências intergovernamentais, o município não teria
condições de manter o funcionamento de serviços públicos básicos como saúde e

125

educação. Principalmente, em situações de instabilidade e desequilíbrio econômico
e social do país, a sociedade que sente os reflexos negativos e diretos da
dependência dos municípios de recursos de outros entes da federação.
Mais uma vez, este fator tem a capacidade de demonstrar a
necessidade de investimentos na exploração do potencial de receitas próprias de
forma eficiente, justa e equalizadora. Explorar os meios de receitas potenciais
disponíveis e diminuir a dependência de receitas de outros entes da federação traz
resultados positivos e igualitários a todos os entes envolvidos.
.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando o objetivo geral deste estudo de caso que buscou avaliar a
efetividade do uso de políticas de gestão de base tributária própria e os efeitos da
dependência de transferências intergovernamentais, no município de Uberaba (MG),
a fim de verificar o emprego de recursos na promoção de políticas públicas com
resultados no desenvolvimento social e melhoria na qualidade de vida e bem-estar
social, foi possível observar através dos resultados obtidos os efeitos negativos
causados por esta dependência ao Município de Uberaba (MG).
Nos

esquadros

do

modelo

do

sistema

de

transferências

intergovernamentais, não é difícil constatar que a eficiência nas bases tributárias
próprias, e a consequente ampliação da qualidade de vida dos municípios, passa
pela alteração de dependência desse sistema, em função dos baixos resultados de
receitas próprias que os Municípios conseguem atingir.
Não é de se negar que a ineficiência tributária, muitas das vezes é
decorrência de interesses políticos e de próprio desconhecimento do objetivo e da
relevância de uma arrecadação municipal eficiente, seja por parte do próprio gestor
público, seja por parte da sociedade.
Ao mesmo tempo, depender em menor ou maior grau, de
transferências intergovernamentais torna-se mais fácil aos municípios, sem
desgastes e ausência de responsabilidades na promoção de políticas públicas.
Afinal, pergunta-se qual o papel da tributação na promoção de políticas públicas?
Em que espaço físico são concretizadas e vivenciadas as políticas públicas?
Ademais, qual a importância das receitas tributárias de bases próprias para o
desenvolvimento social dos municípios? A resposta é simples, e não restam dúvidas
da importância da gestão eficiente de fontes tributárias de que dispõe os municípios
para o exercício da cidadania e desenvolvimento social.
O que se observa e vivencia no País é uma dependência excessiva
dos municípios de recursos financeiros da União e dos Estados. É preciso
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ressignificar o papel dos municípios na tributação, como ator protagonista na
promoção de políticas públicas.
É um grande desafio a ser superado. São mudanças culturais,
comportamentais e até mesmo legislativas que deverão ser promovidas por todos os
atores envolvidos no processo da vida em sociedade.
É preciso além de um esforço retórico, um esforço prático de mudança
de paradigmas, de acepções por parte de toda a sociedade. É certo e convincente
que o Brasil necessita de uma reforma tributária, e do próprio pacto federativo, mas
enquanto não sobrevêm tais reformas, os municípios, enquanto ente federado
dotado de autonomia, precisam aprender a fazer o dever de casa.
E, para cumprir o dever de casa, é necessário menor dependência de
transferências de outros entes federados, e investir nos recursos potenciais que têm
disponíveis.
A arrecadação municipal não é tratada com a devida importância e
relevância no processo de desenvolvimento social pelos gestores públicos
municipais. Motivos vão, desde a falta investimentos na administração tributária,à
ausência de informações, transparência de como é gasto o que se arrecada.
Tornar mais transparente e direta a relação entre despesas públicas e
tributos próprios a partir de menor utilização de transferências, implica conviver em
uma federação que, além das diferenças socioeconômicas, apresenta potencial
oferta de arrecadação, fazendo com que a promoção de políticas públicas reflita o
papel da tributação.
Não existe Estado sem recursos econômicos, não existem recursos
econômicos sem arrecadação, e sem arrecadação não existem políticas públicas.
Trata-se de um fenômeno intersistêmico entre a economia, o direito e o social.
Em momentos de instabilidade ou de crise, a relevância de uma
tributação eficiente ganha papel de destaque. Procuram-se culpados pela ausência
de políticas públicas básicas, pelo colapso de um sistema. A questão, porém não é
recente. A falta de investimentos em políticas públicas efetivas é problema que a
história não deixa mentir.
Fato é que uma arrecadação eficiente com exploração efetiva do
potencial das fontes de receitas públicas próprias, apresenta benefícios a todos os
agentes envolvidos. Retornam à sociedade como resultado em políticas públicas, e
contribui de forma efetiva na qualidade de vida e bem-estar social de um município.
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Com este estudo de caso, procurou-se demonstrar a importância dos
municípios na exploração efetiva de bases tributárias próprias, e menor dependência
de transferências intergovernamentais, de modo a proporcionar a toda sociedade
canais de comunicação direta com o município de forma a conhecer o papel de uma
gestão tributária eficiente, com transparência nos resultados e na promoção de
políticas públicas.
Certo que, antes de qualquer investimento ou modernização da
administração fazendária, a significação do papel do tributo, da sua relevância para
o funcionamento do sistema, assume posição de destaque. A sociedade precisa de
transparência, justiça, efetividade e legalidade no sistema tributário. Enfim,
transparência no que se arrecada e como se gasta.
No mais, uma arrecadação tributária eficiente minimiza os impactos
provocados pela sonegação e evasão fiscal, aumentando o sentimento de justiça e
equidade. Funciona como um sistema com elementos interdependentes e
indispensáveis para proporcionar bem-estar social, qualidade de vida e consequente
desenvolvimento social.
Não se pode pensar na existência de políticas públicas apenas como
respostas de um problema público, e sim como dever de um Estado arrecadador e
direito de cidadão.
No caso do município de Uberaba (MG), as transferências têm exercido
papeis marcantes na consolidação do orçamento público, ao mesmo tempo que a
arrecadação de tributos próprios possuem parcela insignificante.
Foi possível observar evidências de que a base de tributação própria
precisa ser eficientemente explorada estimulando o desenvolvimento social do
município de Uberaba (MG) através da promoção de políticas públicas.
O fim último do desenvolvimento, segundo Sen e Zambam (2012) é o
bem das pessoas, que formam uma sociedade, que compõe um Município e
associado à liberdade, isto é, à potência pessoal de conseguir a vida que se deseja.
É nos municípios que é possível a concretização de liberdades e de
desenvolvimento, possuindo papel protagonista no oferecimento de políticas
públicas capazes de transformar toda uma sociedade.
Políticas Públicas que incentivem a sociedade a participarem como
agentes transformadores através de mudanças de comportamento e de paradigmas,
como uma nova forma de pensar e agir das pessoas.
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Para tanto torna-se necessário o compromisso dos municípios na parte
que lhe cabe de exploração de bases tributárias próprias de forma justa e eficiente,
dos deveres que lhe foram outorgados pela Constituição Federal de 1988, com
menor dependência de transferências intergovernamentais, de modo a promover
políticas públicas ensejadores de desenvolvimento social com resultados na
qualidade de vida e bem-estar social dada uma sociedade.
Termina por aqui, esta pesquisa, com a expectativa de que este estudo
de caso possa contribuir na proposição de ações por parte dos municípios, além do
município de Uberaba (MG), com a participação de todos os atores envolvidos no
fenômeno tributário, que possam compreender no futuro a relevância de uma
arrecadação tributária eficiente e transformadora.
Assim, espera-se contribuir para que os municípios possam realmente
ressignificar a importância do papel de suas bases tributárias próprias, com menor
dependência de transferências intergovernamentais. Isso poderá ser realizado
através de estudos dos cenários municipais, mediante dados que possam retratar o
perfil da sociedade envolvida, promovendo, assim, políticas públicas que possam ser
fontes de desenvolvimento social e ensejadoras de qualidade de vida e bem-estar
social.
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