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A presente edição de Tributação em Revista oferece aos seus leitores a 
experiência dos Auditores-Fiscais sobre temas ligados à Tributação de maneira 
geral e, em específico, sobre Fiscalização, Aduana e Seguridade Social.

Prestigiar e trazer a visão técnica, acadêmica e política da Autoridade Tributária 
e Aduaneira da União sobre os mais variados assuntos permitiu que se 
congregasse uma revista plural, ao encontro dos anseios das versões anteriores, 
cuja linha editorial voltou-se exclusivamente para reflexões de nossos filiados. 
Eis que, dando continuidade às últimas edições, nos colocamos inteiramente 
a serviço daqueles que são a razão da nossa existência. A Tributação em 
Revista confirma, por meio desta edição, sua missão primordial de disseminar 
a variedade de pensamentos daqueles que, voluntariamente, compartilham seu 
conhecimento sobre o objeto de sua atuação.

A edição apresenta o ponto de vista de oito Auditores-Fiscais, autores e coautores. 
A Comissão Editorial congratula os colegas pela riqueza e qualidade dos trabalhos, 
decorrentes do esforço intelectual no curso da construção dos artigos.

Em linhas gerais, são abordados os seguintes temas: a importância de se criar 
um registro global e aberto de beneficiários finais; a inequidade da tributação no 
mercado de trabalho contemporâneo; a proposição de uma tipologia das dúvidas 
de interpretação jurídica; a natureza jurídica dos fundos de investimentos 
exclusivos e suas consequências tributárias; o instituto da denúncia fiscal; uma 
análise da produção científica global sobre políticas de concessão de benefícios 
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tributários e seus efeitos na geração de empregos; aspectos controversos 
acerca do ganho de capital na alienação de imóveis por pessoas físicas; e o 
modelo de solução de controvérsias tributárias no Brasil.

Nesta 68ª edição, Tributação em Revista concede, pela segunda vez, o Prêmio 
Sindifisco de Publicação Científica, com o objetivo de incentivar a produção 
acadêmica dos Auditores-Fiscais. O Conselho Editorial analisou os artigos 
recebidos, norteando-se pelos critérios de relevância do texto apresentado para o 
foco e o escopo da revista; inovação do trabalho apresentado; clareza na exposição 
de hipóteses e objetivos; adequação da metodologia adotada, relativamente às 
hipóteses e aos objetivos propostos; clareza na exposição da descrição dos dados; e 
coerência da análise dos dados com o embasamento teórico.

Para selecionar os artigos vencedores, o Conselho Editorial utilizou o 
sistema de avaliação cega, no qual os membros não têm conhecimento da 
identidade dos participantes, a fim de não influenciar no julgamento e no 
exame dos textos. Concluídas as análises de julgamento, os resultados foram 
estabelecidos por consenso.

Ao fim das discussões, a Comissão Editorial decidiu conceder menção 
honrosa para O Trabalho no Mundo Contemporâneo, a (In) Equidade da 
Tributação e a Possibilidade de Resgate da Cidadania, de Maria Áurea 
do Nascimento. O estudo recebeu menção honrosa por oferecer uma visão 
crítica sobre a necessidade de mudanças no modelo tributário brasileiro 
para satisfazer os critérios de progressividade e de justiça fiscal, trazendo 
reflexões sobre o avanço da precarização do trabalho, o impacto nos níveis 
de desigualdade de renda e pobreza, e o agravamento dessa situação pela 
atual estrutura regressiva da tributação. 

O prêmio para o terceiro melhor artigo original foi concedido a Uma 
Tipologia de Dúvidas de Interpretação Jurídica Aplicada à Legislação 
Tributária e Aduaneira, de autoria de Marcos Roberto Nociolini. Apoiado 
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em extensa pesquisa bibliográfica, o autor chegou a uma tipologia racionalmente 
elaborada, assentada em consistente base teórica, composta por nove tipos, 
sendo sua aplicação na legislação tributária e aduaneira exemplificada, 
principalmente, mediante Soluções de Consulta da Receita Federal e Acórdãos 
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

O prêmio para o segundo melhor artigo original foi atribuído a As Inovações 
Trazidas na Lei nº 13.988, de 2020, ao Modelo de Solução de Controvérsias 
Tributárias no Brasil, escrito por Matheus Ferreira Azevedo. O trabalho 
discute o modelo de solução de controvérsias tributárias no país e o papel da 
recém aprovada lei, que estabeleceu os requisitos e as condições para que União 
e devedores realizem transação resolutiva de litígio, bem como previu rito 
diferenciado para o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, como 
forma de contribuir com a eficiência dos processos tributários e de melhorar o 
relacionamento entre Fisco e contribuintes.

Denúncia Fiscal: Fundamentos, Práticas Internacionais e Regime Jurídico 
foi o texto agraciado com o prêmio de primeiro melhor artigo original. Antônio 
Lopo Martinez e Fábio Menezes Souza e Silva selecionaram um tópico que pode 
se tornar um importante instrumento de promoção de transparência, equidade e 
democracia. Ao comparar programas internacionais de denúncia fiscal, utilizados 
cada vez com maior frequência, custos e benefícios de se conferir incentivos 
financeiros aos denunciantes são sopesados. Paralelamente, analisa-se o modelo 
brasileiro de forma crítica, para finalizar com algumas recomendações para o 
fortalecimento de um programa de denúncias fiscais nacional.

Finalmente, reforçamos, assim como nas edições anteriores, o compromisso 
com a imparcialidade e com a nossa linha editorial, que contempla, basicamente, 
a filosofia de que Tributação em Revista é um campo livre de discussão de 
ideias e de controvérsias. Abrimos, assim, nossas páginas a posicionamentos de 
todos os matizes, livremente expostos.  Ao leitor, cabe o julgamento final e, se 
desejar, também manifestar sua opinião nos próximos números.
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Beneficiário Final:  
Avanços e Obstáculos1



Abstract

This article aims to discuss the need for the transparency of the 

beneficial ownership (BO) of companies and legal arrangements 

and its importance in combating corruption and tax abuse. First, 

the concept of BO and the risk of opacity and secrecy are discussed. 

Then, the normative achievements regarding the disclosure of BO 

are exposed since its genealogy in international agreements and 

conventions. Finally, the main challenges on the subject are iden-

tified, such as i) the constitution of open central registries of BOs,  

ii) the implementation of automatic mechanisms for the exchange 

of BO information, iii) the requirement of standardization and 

verification of this information, and iv) the sincere commitment 

of governments in favor of the disclosure of this information and 

access by potential stakeholders in the fight against crimes perpe-

trated through the use of anonymous companies.

Keywords: beneficial ownership; central registries; corrup-

tion; tax abuse; transparency.

Resumo

O presente artigo visa discorrer sobre a necessidade da 

transparência do beneficiário final (BF) das empresas e ar-

ranjos legais e sua importância no combate à corrupção e 

aos abusos fiscais. Discute-se o conceito de BF e o risco de 

opacidade e secretismo. As conquistas normativas no tocan-

te à evidenciação do BF são expostas desde a sua genealogia, 

nos acordos e convenções internacionais. São identificados 

os principais desafios no tema, tais como: i) a constituição 

de registros centrais de BFs abertos, ii) a implementação de 

mecanismos automáticos de troca de informações de BFs, 

iii) a exigência de padronização e verificação dessas infor-

mações, e iv) o compromisso sincero dos governos em prol 

da divulgação dessas informações e do acesso por potenciais 

interessados no combate aos delitos perpetrados mediante o 

uso de empresas anônimas.

Palavras-chave: beneficiário final; registros centrais; cor-

rupção; abuso fiscal; transparência.
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10 Introdução e Problema

Um breve olhar sobre os principais problemas internacionais na 
atualidade destacará o uso de veículos corporativos anônimos para ocultar 
o produto de corrupção e evasão fiscal, e de outros crimes, num ambiente 
transnacional. Em nossos dias, com a globalização da corrupção e dos 
abusos fiscais, torna-se imperiosa a identificação e troca de informações 
sobre o beneficial ownership (beneficiário final) para prevenção de delitos, 
recuperação de ativos e responsabilização penal. Associa-se a isso o fato de 
a corrupção e a fraude fiscal constituírem crimes complexos de propagação 
internacional, tendo consequência direta na violação de direitos humanos 
e na perpetuação das desigualdades. De acordo com o Banco Mundial, 
algumas das atividades mais destrutivas e ameaçadoras do mundo são 
levadas a cabo através de empresas de fachada e outros arranjos legais 
anônimos. De fato, corporações anônimas têm causado bilhões em danos 
às nações, demonstrando o prejuízo da falta de transparência financeira e 
o descumprimento das normas de disclosure financeiro internacional.

O beneficiário final (BF) é a pessoa que, legalmente, contratualmente 
ou factualmente, detém algum poder para usar ou usufruir da renda de 
determinado arranjo legal. Em termos mais simples, o BF é a pessoa física 
que tem direito aos benefícios decorrentes do usufruto dos títulos, e/ou 
poder de exercício para controlar e influenciar em matéria de direitos 
de voto inerentes às ações de uma entidade (mesmo se o título legal for 
realizado por outra pessoa).2

Defende-se, em última instância, a constituição de um registro global 
dos beneficial owners, indicando quem são os responsáveis por controlar 
e se beneficiar das entidades legais. Iniciativas em prol da constituição 
de registros estão a propagar-se mediante diversas organizações que 
buscam a transparência e combatem a corrupção e os abusos fiscais. 
Essas instituições almejam dar aos governos condições para reprimirem 
essas práticas e capacitarem a sociedade civil para investigar possíveis 
situações que envolvam atos de injustiça, corrupção ou abusos fiscais. 
Isto posto, a questão central deste artigo será discutir as conquistas e 

1. Este artigo é derivado de manuscrito desenvolvido pelo autor como parte dos requisitos para disci-
plina no curso de doutoramento em Direito na Universidade de Coimbra (Portugal).
2. Formisani, Beneficial ownership and effective transparency (2016).
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3. Does de Willebois; World Bank, The puppet masters: how the corrupt use legal structures to hide 
stolen assets and what to do about it (2011).
4. Webster, Fifteen minutes of shame: The growing notoriety of grand corruption note (2008), p. 807.
5. Teachout, The anti-corruption principle (2008).

obstáculos na confrontação do problema da opacidade dos BFs. Instituições 
governamentais e ONGs têm promovido iniciativas que visam minimizar 
o uso indevido de veículos corporativos, tais como empresas de fachada 
ou trusts, para ocultar a origem ilícita dos fluxos financeiros e a utilização 
dos fundos obtidos mediante evasão fiscal e outros crimes.3 

Presume-se que uma maior transparência na estrutura de propriedade ou 
controle de empresas, trusts, fundações e outros veículos corporativos é 
benéfica para fornecer às autoridades, a outras empresas e ao público uma 
identificação cabal de quem está por trás dessas entidades, prevenindo 
seu uso para corrupção e outros propósitos espúrios. A fraude fiscal e 
a corrupção minam e contradizem todos os elementos democráticos. 
A corrupção, por exemplo, é um benefício injusto e imoral derivado de 
posições de confiança e responsabilidade pública usadas para ações 
indecentes e indecorosas.4 Na atualidade, os grandes abusos fiscais e 
a corrupção são problemas internacionais para cujo combate se torna 
indispensável uma solução em rede e global. 

Ao garantir a transparência e a evidenciação de dados dos BFs em 
registros centrais que propiciem a troca dessas informações entre 
países, assegura-se um mecanismo claro e consistente para a consulta de 
dados, oferecendo um instrumento adicional de prevenção à corrupção. 
Portanto, mediante a transparência, minimiza-se a predisposição para a 
corrupção e as fraudes fiscais, face à maior dificuldade em estabelecer o 
quid pro quo ou transferências ocultas, graças à facilidade de rastreamento 
de operações ilícitas.

É obrigação e dever de todas as sociedades dedicar-se ao combate à 
corrupção e às fraudes fiscais. Isto é teoricamente justificado pelo 
princípio da anticorrupção, cuja conceituação dogmática vem estabelecida 
no trabalho de Zephryr Teachout,5 enquadrando-se como um princípio 
constitucional e internacional estruturante de sociedades democráticas 
que zelam pelo estado de direito. Em sintonia com a relevância do princípio 
da anticorrupção, cabe registrar que a luta contra a corrupção deve estar 
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12 no núcleo do direito constitucional, administrativo e internacional. 
As constituições e as convenções de direitos humanos devem ser 
interpretadas como instrumentos anticorrupção, pelo que as instituições 
políticas, administrativas e judiciais devem ser estruturadas em função do 
combate eficaz à corrupção e aos abusos fiscais.

Cabe ainda destacar que, na temática abordada, presume-se uma relação 
intuitiva entre, de um lado a corrupção e as fraudes fiscais, e, de outro, 
os direitos humanos. Para ilustrar essa relação, destaque-se a correlação 
entre pobreza e essas práticas, onde a primeira causaria violação de 
direitos humanos. Nesse caminho, registre-se que o Conselho de Direitos 
Humanos da ONU já adoptou os Princípios Orientadores sobre a Extrema 
Pobreza e os Direitos Humanos, os quais descrevem em que medida a 
pobreza é causa ou consequência de violações de 14 direitos humanos 
diferentes e de todos os princípios fundamentais de direitos humanos – o 
direito à saúde, o direito à educação e o direito à segurança social.

A conexão entre a questão dos direitos humanos e a corrupção e abusos 
fiscais é inquestionável. O enquadramento dos direitos humanos atrai apoio 
mais institucional e popular para medidas anticorrupção e anti-abuso, pois 
chama a atenção para o sofrimento das vítimas dessas práticas. Acrescente-
se que o enquadramento da corrupção e dos abusos fiscais como violação 
dos direitos humanos pode capacitar os órgãos de monitoramento dos 
direitos humanos, incluindo as instituições nacionais de direitos humanos, 
fortalecendo ainda mais a luta contra a corrupção e os abusos fiscais. 
E, não menos crucial, o monitoramento dos direitos humanos poderia 
complementar de forma útil o monitoramento da corrupção, que atualmente 
é considerado pelos especialistas como excessivamente subjetivo, impreciso 
e insuficientemente orientado para a ação.

Os países têm a obrigação de cooperação internacional e assistência técnica 
para apoiar os direitos humanos. Tal deve ser entendido como cooperação 
internacional no domínio do Direito Internacional. Nomeadamente, os 
países que contribuem para uma maior transparência e um intercâmbio 
eficaz de informações – incluído os países em desenvolvimento – zelam 
pelos direitos humanos. Por outro lado, os que se apegam aos últimos 
vestígios de sigilo e impedem o surgimento de um intercâmbio eficaz de 
informações estão contribuindo para novas violações dos direitos humanos.

A seguir, discutir-se-á mais detalhadamente o conceito de BF, os 
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da confidencialidade. Na sequência, investigar-se-á a genealogia dos 
instrumentos normativos no tocante à temática dos BFs. Ainda nesse 
item, serão analisadas as regulamentações internacionais na matéria. 
Como último item, far-se-á uma reflexão sobre os principais desafios para 
assegurar a transparência do BF. No final do estudo serão elencadas algumas 
das principais conclusões sobre a evidenciação do BF em prol do combate à 
corrupção e aos abusos fiscais. 

Transparência do Beneficiário Final 

Definir BF pode ser simples, em termos legais ou nas convenções 
internacionais; na prática, porém, é muito difícil identificar quem é 
efetivamente o BF. Deve ser claro que quem pratica atos de corrupção 
e abuso fiscal tem muito interesse em manter o anonimato, e promoverá 
todas as ações para assegurar esse objetivo. Para tratar o tema nesta parte, 
inicia-se com a conceituação do BF e a identificação dos riscos da opacidade 
do BF, e conclui-se com a análise da complexa questão do dilema entre a 
transparência e a confidencialidade do BF e possíveis implicações no 
combate à corrupção.

Conceito de Beneficiário Final 

Beneficiário Final (BF) tem sido identificado como a pessoa natural que tem 
o controle final sobre uma pessoa legal com a qual uma transação é feita; são 
essas pessoas que, em última instância, controlam a pessoa legal e o arranjo. 
O conceito de beneficial ownership originou-se no Reino Unido durante o 
desenvolvimento do trust law. No common law existe uma distinção entre 
legal ownership e beneficial ownership.6  

Na criação de um trust, a propriedade total é dividida em dois elementos 
constituintes, que se tornam investidos em diferentes pessoas: o legal 
ownership no administrador, e o que se tem chamado beneficial ownership, 
que constitui o beneficiário. Embora atualmente o termo BF seja aplicado 

6. Abdelaal, Imposing company ownership transparency requirements: opportunities for effective go-
vernance of equity capital markets or constraints on corporate performance (2016), pp. 133-34.
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14 em uma ampla variedade de situações que não envolvem fideicomissas, a 
essência do conceito – como referente à pessoa que, em última instância, 
controla um ativo e pode beneficiar-se com isso – continua a ser a mesma. 

Na verdade, a resposta típica à questão de como encontrar o BF é a 
resposta simples, ouvida nas investigações: “descubra quem se beneficia”. 
A imagem de alguém ausente temporariamente, mas capaz de retomar 
sua propriedade a qualquer momento, fornece uma ilustração útil da 
ideia de BF, porque revela que ele é não só aquele que se beneficia, como 
também aquele que exerce controle no final – e não direta e abertamente, 
mas indireta e secretamente, invisível ao mundo exterior. O BF pode não 
estar em cena, e pode parecer que os veículos corporativos pertencem a 
outra pessoa. No entanto, em última análise, eles são dele.

O BF pode ser identificado numa abordagem de duas vertentes: i) 
na perspectiva de propriedade e ii) na perspectiva de controle. Sob a 
perspectiva de propriedade, um BF de uma entidade legal é cada indivíduo 
(se houver) que, direta ou indiretamente, por meio de qualquer contrato, 
compreensão, relacionamento ou de outra forma, detém interesses da 
entidade jurídica. Sob a perspectiva do controle, um beneficiário é um 
único indivíduo com responsabilidade de controlar, administrar ou dirigir 
uma entidade jurídica cliente, incluindo um executivo ou gerente sênior. 

Maneiras comuns de controlar uma empresa são os acordos de propriedade, 
tais como: a) propriedade de ações; b) propriedade dos direitos de voto; c) 
outros arranjos de propriedade; d) acordos de propriedade conjunta etc. 
Mas pode ser também por outros meios, tais como: e) direito de nomear / 
remover a maioria dos diretores na empresa (ou órgão de administração 
equivalente); f) conexões pessoais ou associações contratuais com pessoas 
em cargos administrativos ou executivos; g) direito de exercer influência 
significativa sobre as atividades da empresa, por exemplo, direito de 
decisão, direito de veto, direito ao lucro.

Os fundos fiduciários (trusts) podem também, de acordo com as 
definições contratuais, assumir a posição de BF: i) o fundador (settler); 
ii) o administrador ou administradores fiduciários (trustees) de fundos 
fiduciários; iii) o curador, se aplicável; iv) os beneficiários ou, se as pessoas 
que se beneficiam do centro de interesses coletivos sem personalidade 
jurídica ou da pessoa coletiva não tiverem ainda sido determinadas, a 
categoria de pessoas em cujo interesse principal o centro de interesses 
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exerce a sua atividade; e v) qualquer outra pessoa singular que detenha o 
controle final do trust através de participação direta ou indireta ou através 
de outros meios. 

Em suma, o conceito de BF é relativamente evidente em teoria, mas, 
lamentavelmente, é difícil de aplicar na prática. Fundamentalmente, deseja-
se identificar a pessoa física que, em última instância, controla um veículo 
corporativo. As definições legais não conseguem retratar a complexidade 
de possibilidades de BF, sendo inevitavelmente redutoras e parciais.

Risco da Opacidade do Beneficiário Final

Em 2011, o Banco Mundial conduziu um estudo com 213 casos de grande 
corrupção e foi determinado que mais de 70% envolveram a utilização de 
empresas de fachada (shell companies).7  As empresas de fachada são entidades 
corporativas que não desempenham qualquer negócio ou não possuem 
qualquer ativo, sendo usadas como veículo para operações de outras pessoas. 
Mas, além de empresas, incluem-se outros tipos de arranjos legais que são 
usuais no common law como trust, mas que podem ser facilmente aplicados 
em outras legislações. É relativamente trivial promover uma transferência 
de poder e controle de ativos numa base fiduciária, de modo a satisfazer 
os interesses do transferente, dificultando a identificação de quem tem 
efetivamente o controle do trust ou o seu “detentor”. 

O segredo reduz os custos de transação dos criminosos engajados em 
atividades offshore. Em termos práticos, o segredo reduz o risco enfrentado 
por corruptos, sonegadores fiscais e outros criminosos. A perspectiva de 
custos pode ajudar a entender os problemas e incentivos das informações. As 
elites cleptocorruptas em países não democráticos e ou pseudodemocráticos 
utilizam empresas veículos para investir dinheiro em economias estáveis. 
Esses países estáveis beneficiam-se de trilhões de dólares de investimento 
interno, algo que não ocorreria sem a prática do secretismo. Nesse ambiente, 
cria-se um risco moral para países que recebem investimentos, dado que 
estes beneficiam-se às custas de países exportadores de capitais.

7. Vide: Anonymous company owners, global witness, sem data. Disponível em: https://www.globalwit-
ness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/anonymous-company-owners/.
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receita para os governos como renda não revelada, e os ativos tornados 
secretos em offshore; ii) o crime organizado, incluindo corrupção e abusos 
tributários, branquemento de trilhões de dólares de receitas de atividades 
ilícitas em todo o mundo a cada ano; iii) agentes públicos corruptos que 
roubam seus países, escondendo e investindo em offshores; iv) reformas 
democráticas inibidas, na medida em que o segredo e o anonimato permitem 
que as elites corruptas permaneçam no poder; v) os países ricos beneficiam-
se de trilhões de dólares de investimento, em parte graças a segredos 
assegurados (Christensen, 2012; Cockfield, 2016). 

Numa visão econômica, a corrupção, incluindo o suborno, representa uma 
tarifa “oculta” que distorce as alocações econômicas de recursos e cria 
ineficiências – a corrupção refere-se ao uso de cargo público para ganhos 
privados. Em tais casos, um agente oficial encarregado de uma tarefa pelo 
público se engaja em prevaricação para enriquecimento privado, criando 
um problema de agenciamento.

Com o aprimoramento da “transparência”, aumenta a probabilidade de se 
descobrirem atos de corrupção de agentes públicos e abusos fiscais das 
elites. Portanto, ao promover a “transparência”, criam-se mecanismos para 
reforçar o controle e a prevenção da corrupção e sonegação fiscal, prestando 
serviços na luta contra esse mal. Naturalmente, deve-se ter em conta que 
a transparência não representa uma panaceia. É inegável, também, que 
países que mantêm o secretismo dos BFs são os preferidos pelos corruptos e 
sonegadores fiscais.

A estruturação de uma entidade multijurisdicional anônima visa dificultar 
a identificação do BF, na maioria das vezes para propósitos ilícitos. Há 
várias razões para assegurar o livre acesso às informações de BFs, além do 
princípio da anticorrupção. Acrescente-se que é essencial, em qualquer 
negócio, identificar com quem estão sendo feitas transações, para assim se 
reduzirem riscos e aumentar positivamente a concorrência transparente.

Em Defesa da Transparência do Beneficiário Final

A conexão da corrupção e dos abusos fiscais com a supressão dos direitos 
humanos tem sido reconhecida por estudiosos de direitos humanos e pelas 
próprias Nações Unidas, bem como por vários organismos governamentais 
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primário, em relação à barreira ou violações de direitos humanos. Valores 
individuais muitas vezes têm sido afastados em prol de se resguardar um 
valor coletivo mais relevante. Com maior orientação para o ser humano, 
nas últimas décadas tem havido uma mudança de paradigma na visão dos 
políticos e dos legisladores sobre os limites apropriados ao que é válido em 
termos de privacidade e confidencialidade dos assuntos financeiros de uma 
pessoa. Não restam dúvidas de que o direito à confidencialidade não pode 
ser utilizado para acobertar atos criminosos. Todos têm direito à privacidade, 
mas ninguém tem o direito de invocá-la para se abster de cumprir a lei ou 
fugir de seu alcance.

O notável jurista americano Louis Brandeis, ao escrever em 1914, assim comentou 
sobre a publicidade: “Publicity is justly commended as a remedy for social and industrial 
diseases. Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient 
policeman”. Ante o exposto, a transparência pode ser vista como a exaltação 
da “luz solar” (sun light), que coloca tudo em claro, reduzindo a opacidade, ou 
mesmo como um “remédio” que cura os males ou, no limite, um “desinfetante” 
que purifica o que está contaminado pela incerteza e dúvida.8 A transparência é 
apontada como um recurso para reduzir condutas imorais e ilícitas. Na realidade, 
a literatura indica que coletar e analisar informações é uma das principais armas 
usadas para combater a corrupção. Prezando a confiança na sua implementação 
precisa e propositada, acautelando a garantia dos interesses legítimos e legais de 
todas as partes envolvidas, a transparência é, de fato, uma base sólida para que 
tanto os particulares quanto os governos se reorientem.

No tocante à transparência do BF, a divulgação das informações relativas à 
propriedade significa que corruptos e sonegadores não poderão continuar a 
mover, branquear e esconder recursos ilícitos, o que assegura maior prestação 
de contas. A confidencialidade sobre os beneficiários finais (BFs) só interessa a 
criminosos, ou àqueles que dela se beneficiam. Há os que demandam o sigilo e o 
anonimato, e aqueles que ofertam esse serviço. O demandante está interessado 
em pagar prodigamente pelo seguro que o anonimato oferece. Por outro 
lado, o ofertante não que renunciar a uma renda promissora. Só mediante a 
colaboração dos governos é possível desmantelar esse mercado perverso, 
que só serve ao interesse escuso de corruptos, sonegadores fiscais e outros 
criminosos, bem como daqueles que os servem.

8. Fox, The uncertain relationship between transparency and accountability (2007), pp. 4-5; Rosen, Bran-
deis: american prophet (2016), p. 92.
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18 Regulação do Beneficiário Final 

No dia 9 de dezembro de cada ano, o mundo celebra o dia internacional 
contra a corrupção (e imediatamente, no dia 10 de dezembro, comemora-
se o dia dos direitos humanos). O fato simbólico de que tal dia exista 
reflete o interesse da comunidade internacional na adoção de medidas de 
prevenção da corrupção. O esforço na luta contra a corrupção ao longo 
dos anos já se materializou em importantes conquistas regulatórias 
internacionais, e a temática nunca esteve tão atual. A evolução recente 
tem sido no sentido de transpor essas preocupações e instrumentos para o 
direito interno dos países. Com a crise mundial e o comprometimento de 
receitas públicas, passou também a ser intolerável conviver com os abusos 
fiscais, cometidos mediante evasão fiscal e práticas elusivas.

Nesta parte será discutida a genealogia das normativas no tocante aos 
beneficiários finais, com o propósito de prevenir atos de corrupção e outros 
crimes. Em seguida, será discutida a propagação desses instrumentos na 
ordem internacional.

Genealogia das Normativas no Combate à Corrupção 
e o Beneficiário Final

Embora constitua fenômeno muito antigo, a corrupção só passou a ser 
combatida em anos recentes com instrumentos legais, particularmente após 
a Guerra Fria. Os atuais instrumentos anticorrupção são multifacetados 
e envolvem uma combinação de regulação, autorregulação e iniciativas 
multi-stakeholder. Os instrumentos jurídicos internacionais são uma fonte 
significativa no quadro legislativo anticorrupção. Há pelo menos nove 
convenções anticorrupção regionais, sub-regionais e internacionais. 

Em 1977, o Congresso Americano teve papel pioneiro ao adotar o Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA), constituindo-se na primeira lei proibindo 
suborno transnacional. O escopo do FCPA estava limitado a práticas 
corruptas relacionadas com transações internacionais; não cobria 
práticas corruptas promovidas fora da esfera comercial. Posteriormente, 
em 1997, notou-se novo avanço no combate à corrupção, devido à 
adoção da Convenção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos 
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Convenção da OCDE apenas cobria a corrupção ligada a transações comerciais 
internacionais, e sempre numa perspectiva ativa, isto é, na promessa de 
oferecer e pagar subornos.

O principal instrumento internacional em matéria de corrupção veio a ser 
a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (CNUCC), aprovada em 
2003 pela Assembleia-Geral da ONU. A convenção se tornou o primeiro 
instrumento jurídico anticorrupção a estabelecer regras vinculantes para os 
países signatários. A Convenção oferece um caminho para a criação de uma 
resposta global a um problema global. A abrangência dos acordos passou a 
incluir a corrupção passiva, em particular os corrompidos, e aplicava-se 
a práticas além daquelas que ocorrem no âmbito de transações comerciais 
transnacionais. O escopo da CNUCC abrangia prevenção, criminalização e 
cooperação internacional no combate à corrupção.

Entre os artigos de prevenção e detecção de transferência de produto de delito, 
ganha relevância o artigo 52 da CNUCC sobre a temática dos beneficiários 
finais, o qual prescreve: 

“(...) cada Estado Parte adotará as medidas que sejam necessárias, em conformidade 
com sua legislação interna, para exigir das instituições financeiras que funcionam em 
seu território que verifiquem a identidade dos clientes, adotem medidas razoáveis para 
determinar a identidade dos beneficiários finais dos fundos depositados em contas vul-
tosas, e intensifiquem seu escrutínio de toda conta solicitada ou mantida no ou pelo 
nome de pessoas que desempenhem ou tenham desempenhado funções públicas emi-
nentes e de seus familiares e estreitos colaboradores.” (grifou-se)

Nota-se, portanto, a preocupação com a identificação do BF na transferência de 
fundos, especialmente aqueles que sejam considerados pessoas politicamente 
expostas (PPE), bem como a orientação clara para que se conheça o seu cliente, 
como se percebe ainda do excerto do parágrafo 1º do artigo 52 da CNUCC, a 
seguir destacado:

“Esse escrutínio intensificado dar-se-á estruturado razoavelmente de modo que permita 
descobrir transações suspeitas com objetivo de informar às autoridades competentes e não 
deverá ser concebido de forma que atrapalhe ou impeça o curso normal do negócio das 
instituições financeira com sua legítima clientela”. (grifou-se)

A CNUCC reconhece no seu artigo 53 o direito de um Estado a tomar as medidas 
que sejam necessárias para facultar a outros Estados a possibilidade de 
apresentar ante seus tribunais uma ação civil com o objetivo de determinar a 
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20 titularidade ou propriedade de bens adquiridos (BF) mediante a prática de 
corrupção. Em suma, um legítimo proprietário de um ativo deve ser capaz 
de exercer os seus direitos completos por esse ativo, independentemente 
de quem detenha sua posse.

Regulação Internacional de Beneficiário Final 

No tocante à regulamentação internacional na temática dos beneficiários 
finais, ganha especial destaque a ação do Grupo de Ação Financeira Internacional 
contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF). O 
GAFI é uma organização intergovernamental cujo propósito é desenvolver 
e promover políticas nacionais e internacionais de combate à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Para cumprir este objetivo, o 
GAFI publicou as suas Recomendações sobre a Luta contra a Lavagem de 
Capitais / Combate ao Financiamento do Terrorismo em 2012. 

Padrões internacionais, as 49 Recomendações do GAFI tratam, 
respectivamente, da luta contra o branqueamento de capitais (quarenta 
recomendações) e do combate ao financiamento do terrorismo (nove 
recomendações). Destacam-se as Recomendações nº 24 e 25, que exigem 
dos países a tomada de medidas para assegurar a adequada, acurada e 
tempestiva prestação de informações relativas ao BF, e que essas estejam 
acessíveis às autoridades, ao mesmo tempo em que deverão ser adotadas 
medidas para facilitar o acesso ao BF para fins de controle.

O GAFI, a OCDE e o Fórum Global sobre Transparência e Troca de Informações 
para Efeitos Fiscais são convidados a desenvolver propostas iniciais sobre 
as formas de melhorar a aplicação das normas internacionais em matéria 
de transparência, incluindo a disponibilidade de informação de BF e seu 
intercâmbio internacional.

Por sua vez, o G20 reiterou a elevada prioridade que atribui à transparência 
financeira internacional: em abril de 2016, convidou a OCDE e o GAFI a 
proporem uma nova norma de transparência global para os beneficiários 
finais. Para expor a corrupção, materializada no uso indevido de empresas 
anônimas, outras entidades jurídicas e disposições legais, incluindo trusts 
participantes, comprometem-se a reforçar a transparência sobre o BF, 
identificá-los e controlá-los, para expor a injustiça e interromper fluxos 
financeiros ilícitos. Os participantes declaram que precisam tomar firme 
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anuncia as recomendações do GAFI em Transparency and Beneficial Ownership 
of Legal Persons and Arrangements para coletar informações. Os líderes do 
G8 afirmaram, através da declaração, que “as empresas devem saber quem 
realmente as possui, e as autoridades tributárias e os responsáveis pela 
aplicação da lei devem poder obter essas informações com facilidade”. 

O US Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) recomendou, baseado em 
padrões anti-branqueamento desenvolvidos pelo GAFI, novas regulações para 
as instituições financeiras, em virtude da necessidade de identificar quem são 
os beneficiários finais. De acordo com o FinCEN, existem quatro elementos 
fundamentais para o client due diligence (CDD) no contexto das normas contra 
a lavagem de capitais. Requisitos: 1. Identificação e verificação do cliente; 2. 
Identificação e verificação dos beneficiários finais; 3. Compreensão da natureza 
e da finalidade das relações com os clientes para perfil de risco do cliente; e 4. 
Monitorização e notificação contínuas de transações suspeitas e, numa base de 
risco, manutenção e atualização das informações do cliente. Caso os países não 
registrem as informações dos BFs quando do estabelecimento e mudança de 
propriedade, ficarão sujeitos a sanções e retaliações. Nesse caso, a preocupação 
especial é com os paraísos fiscais conhecidos da comunidade internacional.

O entendimento dominante é que os paraísos fiscais causam enormes 
danos, principalmente porque impedem os governos de cumprirem as 
suas obrigações em matéria de direitos humanos. Quando elites públicas 
e poderosas empresas corruptas utilizam paraísos fiscais offshore, privam 
os Estados das receitas que seriam necessárias ao cumprimento dos seus 
compromissos, tais como fornecer instrução, saúde, justiça e segurança. Os 
paraísos fiscais e outros Estados que suportam o sigilo e o segredo alimentam 
esse círculo vicioso com a falta de transparência que acarreta consequências 
nefastas para a economia e a sociedade global. 

Obstáculos à Transparência do 
Beneficiario Final

Não obstante as conquistas normativas já consolidadas no tocante à prevenção 
do uso de empresas de fachada, trusts e outros arranjos legais, se um 
corrupto ou fraudador fiscal desejar mover grandes somas de dinheiro sujo 
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22 internacionalmente, ainda não existe, em nossos dias, outro dispositivo 
melhor do que empresas de fachada, trusts ou outro arranjo legal, face à 
ainda existente dificuldade de rastreamento. As normas que começam a se 
constituir em nível internacional e com reflexo no Direito Interno de alguns 
países ainda não enfrentam desafios importantes que as tornem remédio 
eficaz para minimizar e prevenir corrupção e abusos fiscais. 

Na instigante obra Global Shell Games, Micheal Findley, Daniel Nielson e Jason 
Sharman9 relatam os resultados de um experimento em que simularam, 
mediante envio de e-mails para corporate service providers, o interesse 
em constituir corporações anônimas. Concluem que, no geral, as regras 
internacionais que disciplinam a constituição de empresas de fachada são 
ineficazes. Quase metade (48 por cento) de todas as respostas recebidas não 
solicitaram identificação adequada e 22 por cento não solicitaram nenhum 
documento de identidade para formar uma empresa. O acompanhamento 
dos beneficiários finais de empresas de fachada e trusts pode ser muito 
difícil, especialmente se eles surgem em jurisdições que conservam o sigilo 
e o segredo dos proprietários e controladores finais. Embora seja possível 
criar sistemas elaborados e detalhados para o intercâmbio de informações 
através das fronteiras, estes sistemas tornam-se comprometidos ou mesmo 
inutilizáveis caso não seja possível identificar os BFs. 

A seguir apresentam-se alguns pontos que se identificam como sendo os 
principais desafios para a efetiva transparência dos beneficiários finais. 
A informação, mais do que ficar apenas disponível, deve chegar num 
formato compreensível e amigável ao responsável por investigar, apurar e 
acompanhar atos de corrupção.

Criação de Registro Central Aberto e Acessível  
Globalmente

Para o pleno sucesso de um programa global de transparência de beneficiários 
finais, é indispensável a constituição de Registros Centrais de Beneficiários 
Finais (RCBF). Os registros centrais – que complementam o intercâmbio 
automático de informações – são a melhor maneira de obter informação sobre 
o BF de todos os tipos de entidades e arranjos, como são os trusts. Detalhes 

9. Findley; Nielson; Sharman, Global shell games: experiments in transnational relations, crime, and 
terrorism (2014).
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de um país; ou ii) operar nesse país, podendo ser um ente público ou privado, 
desde que devidamente regulado, para evitar desconformidades. 

Esses registos – que devem ser públicos e abertos – são a melhor forma 
de garantir o acesso não só às autoridades que necessitam de informações, 
mas também às entidades regulamentadas (como os bancos) que utilizam 
esta informação para a sua devida diligência (por forma a garantir que não 
haja lavagem de capitais). E finalmente pela sociedade em geral (ONGs, 
jornalistas etc.). A opção aberta é a melhor opção para facilitar o acesso, 
mas também é a opção mais barata, e garante a responsabilidade do 
governo. Caso contrário, as autoridades precisarão de maiores orçamentos, 
não apenas para executar os processos, mas também para verificar as 
informações que de outra forma poderiam onerar toda a sociedade.

Um registo aberto e abrangente irá acelerar o acesso a dados dos 
beneficiários finais e fornecer uma boa plataforma para as empresas 
divulgarem essa informação crucial. No que toca à corrupção e aos abusos 
fiscais, certamente colaborará para prevenir e deter esses atos. Os corruptos 
e sonegadores, num ambiente de registo aberto, poderão ser identificados e 
denunciados, e os ativos decorrentes do seu ilícito poderão ser recuperados 
mais prontamente. Nas discussões sobre Registros Centrais de Beneficiários 
Finais abertos e públicos, existem alguns mitos sobre os riscos que estes 
representariam. Cabe destacar alguns: i) tornar públicas as informações 
minariam a proteção de dados e princípios de direitos de privacidade; 
ii) a criação de registros públicos custaria muito; iii) recolher e manter 
informações atualizadas seria uma carga onerosa para os novos negócios 
legítimos; iv) as informações em um registo público serão de má qualidade 
e impossíveis de verificar. Na realidade, todos os argumentos são falaciosos 
e não se sustentam, além de que são promovidos, em sua maioria, por 
aqueles que desejam manter os seus interesses. 

Os valores que se almeja preservar no combate à corrupção e à fraude fiscal 
já justificam, por si próprios, qualquer esforço e sacrifício, especialmente 
quando se trata de confrontar as demandas e necessidades gerais da 
maioria ao de particulares. O RCBF com dados abertos permite uma maior 
transparência, reduzindo o risco de corrupção e a má alocação de recursos 
públicos, propiciando um processo mais transparente e responsável de 
accountability entre o governo e os cidadãos.
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24 Padronização Internacional e Verificação das  
Informações 

O êxito na transparência do BF requer a criação de um padrão de 
identificação, classificação e coleta de dados, propiciando uma maneira 
coerente e consistente de sistematizar tais informações. Esse padrão 
assegura não só que os dados sejam publicados de forma econômica 
(reduzir o custo) como racional, minimizando o esforço para o seu uso. 
Uma padronização ajudará também os governos a entender os aspectos 
técnicos dos dados do BF, assegurando a adoção das melhores práticas 
(benchmarking), evitando duplicação de trabalho e variação inútil na 
abordagem. Removem-se, também, as barreiras técnicas para a recolha 
de informações de beneficiários finais, viabilizando o registo do BF na 
“nuvem”, utilizável por órgãos governamentais de todos os tipos e de todas 
as jurisdições, e reduzindo a carga de trabalho decorrente de múltiplos 
pedidos de informações. 

Outro ponto crucial é a “verificação dos dados”, frequentemente 
referida como uma etapa indispensável para assegurar alta qualidade 
da informação de BF. Com a verificação, almeja-se: i) garantir que a 
pessoa que faz uma declaração sobre o BF é efetivamente aquela 
que diz ser, e a que tem o direito de fazer o pedido (autenticação e 
autorização); ii) assegurar que os dados apresentados são legítimos 
(validação); e iii) verificar se a declaração feita é realmente verdade 
(verificação). Ao lidar com a possibilidade de corrupção e outros 
crimes, o ceticismo profissional conduz a que se espere que as pessoas 
que estão praticando atos ilícitos certamente poderão mentir sobre 
o BF, seja diretamente num centro de registo aberto ao público ou a 
um provedor de serviços corporativos com o dever de denunciar a 
atividade suspeita. É indispensável a exigência de documentação para 
verificar as informações, bem como que sejam previstos mecanismos 
de cruzamento de informação que minimizem desconformidades. 

Como funcionaria isso? Quando o dado de beneficiários finais é publicado 
e exista um padrão, será facilmente comparável entre jurisdições, bem 
como com outros conjuntos de dados-chave (por exemplo: cadastros e 
registros de licenças). Quaisquer inconsistências entre conjuntos de dados 
– endereços ligeiramente diferentes, informações em falta – levantar-
se-ia uma bandeira vermelha para uma investigação mais aprofundada. 
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dados, outras podem representar realmente informações dolosamente 
falsas. Entretanto, não é apenas comparando os dados que se levanta 
uma bandeira vermelha; os responsáveis por alimentar a base de dados 
devem fazer a devida diligência. Os usuários locais muitas vezes sabem 
mais sobre línguas locais ou geografia do que a equipe de especialistas a 
distância, prestando-se a ajudar a identificar endereços ou pseudônimos 
falsos. No tocante à corrupção, dever-se-ia criar uma lista de PPE e sobre 
elas concentrar uma maior atenção, devido ao maior risco de corrupção, 
exigindo, portanto, um maior escrutínio (due diligence).

Troca Automática de Informações entre Países

Quando as informações não estão prontamente disponíveis para as 
autoridades investigadoras, nacionais e estrangeiras, os corruptos 
conseguem esconder o seu crime mais facilmente, o que, numa economia 
globalizada, cria risco a todas as jurisdições (Leikvang, 2012, pp. 333-
39). Nesse sentido, devem se empenhar esforços em implementar as 
recomendações do GAFI, assegurando que os proprietários legais e 
beneficiários finais, trusts, fundações e outras entidades sejam identificados 
e acessíveis às autoridades policiais e fiscais investigadoras.

Os governos devem se comprometer politicamente a apoiar o 
desenvolvimento de um novo sistema global para o intercâmbio sistemático 
de informações sobre o BF, numa base de reciprocidade que seja segura 
e respeite a confidencialidade. Essa base de dados deve estar em formato 
de pesquisa, minimizando encargos adicionais e estabelecendo condições 
equitativas de acesso. Essa maior acessibilidade internacional proporcionará 
às autoridades policiais uma ferramenta poderosa para rastrear e capturar 
atividades criminosas transfronteiriças e descobrir as trilhas complexas 
utilizadas pelos criminosos. Merece aqui destaque o trabalho do GAFI, da 
OCDE e do Fórum Global para melhorar a disponibilidade de informações 
sobre os beneficiários finais, bem como o acesso nacional e internacional a 
essas informações.

Além da importância de os dados serem públicos, abrir dados que possam 
ser utilizados por pesquisadores anticorrupção, jornalistas de investigação, 
outros governos e, claro, empresas, para quem a falta desta informação 
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aumenta o risco. Adicionalmente, para que esses dados alcancem seu 
potencial real e criem um ambiente hostil à corrupção e à sonegação 
fiscal, eles precisam ser interoperáveis com outros dados dessa natureza 
(por exemplo, de outras jurisdições) e facilmente combináveis com outros 
conjuntos de dados (por exemplo, listas de PPE). 

Existem duas soluções possíveis. A primeira passa pelo Common Reporting 
Standard (CRS), que se preocupa, na atualidade, com o intercâmbio de 
dados entre autoridades fiscais. Outra opção seria utilizar o sistema de 
troca de informações previsto no artigo 26 da CM OCDE. Uma vez que os 
registos de beneficiários finais prevêem o acesso às autoridades e ao público 
em geral, será crucial separar informações fiscais e financeiras daquelas 
exclusivamente vinculadas aos BFs. As definições utilizadas são muito 
amplas, o que tem criado dificuldade face aos rígidos padrões de proteção 
de dados em direito interno de alguns países. O fato é que, ao contrário 
dos RCBF para troca de informações de BF, o CRS já é uma realidade, tendo 
entrado em vigor na UE desde janeiro de 2017.10 A transparência global 
tem feito grandes passos nos últimos anos, em que se destaca o CRS e a 
troca de informações fiscais, em função também das orientações da OCDE 
para combate à erosão das bases tributárias e ao planejamento tributário 
internacional abusivo (BEPS).

Outra possível solução seria a utilização de tecnologias blockchain, que 
se fundamentam em registros compartilhados ou descentralizados e 
permitem transações peer-to-peer diretas. Trata-se de uma tecnologia 
revolucionária utilizada no mercado de criptomoedas, no sentido de 
distribuir as informações para múltiplos participantes em uma rede 
compartilhada. Concede-se acesso total ou permitido a bancos de dados na 
forma de registros de informações para cada participante no Blockchain. 
As redes Blockchain podem ser públicas (sem permissão), privadas (com 
permissão) ou um modelo híbrido. 11

Em suma, o desafio é agora identificar mecanismos que garantam a troca 
de informação de beneficiários finais entre países, superando dificuldades 
operacionais e viabilizando um eficaz combate a corrupção e abusos fiscais.

10.Noseda, CRS and beneficial ownership registers – a call to action (2017), pp. 2-6.
11.  Jong; Meyer; Owens, Using blockchain for transparent beneficial ownership registers (2017).
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12. Russell; Graham, Illegal trusts (2016), p. 725.

Sensibilização dos Países para a Transparência do  
Beneficiário Final

Os Estados têm a obrigação de assegurar a coordenação entre leis e 
políticas administrativas e a garantia dos direitos humanos, tanto em nível 
nacional como internacional. Isto inclui a obrigação de evitar situações que 
tenham um impacto prejudicial sobre os direitos humanos, como é o caso 
da corrupção. Essa obrigação deve ser ampliada de forma que os Estados 
avaliem os impactos domésticos e internacionais de suas políticas e práticas 
sobre os direitos humanos.

Não é possível fingir que o problema da corrupção e dos abusos fiscais 
nos países do terceiro mundo são desafios para os países distantes, que 
devem ser resolvidos no âmbito das suas próprias instituições legislativas, 
administrativas e judiciais. Hoje, mais do que nunca, as consequências do 
fracasso dos Estados na África e no Oriente Médio são agora dolorosamente 
percebidas na Europa, dada a questão dos refugiados. É fulcral, portanto, 
que todas as nações assumam um compromisso forte de reformulação para 
prevenir e conter a corrupção e as fraudes fiscais.12

Na verdade, o interesse público de minimizar a corrupção demanda 
práticas proativas de governança, incluindo a abertura de informações 
sobre beneficiários finais. Os governos estão sob pressão para simplificar 
o acesso do público a informações de BF, criando CRBF abertos, bem 
como para produzir informação simples e padronizada para agentes 
internacionais. Não obstante a tendência para a evidenciação, existem 
ainda países que se recusam a colaborar, em parte por apoiarem um 
modelo de negócio lucrativo, ainda que sujo, que se fundamenta no sigilo e 
na confidencialidade. O abandono de um modelo de negócio promissor cria 
inevitáveis conflitos, e implicará que haja perdedores. Mas quando se trata 
do combate à corrupção, os ganhadores são a sociedade em geral, com uma 
maior garantia aos direitos humanos. 

Desde 2000, o GAFI publica periodicamente uma lista negra indicando 
Países e Territórios Não Cooperativos, por não estarem em conformidade 
com as melhores práticas de transparência. O objetivo da inscrição dos 
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28 Black Listing Countries (BLCs) é expô-los a intensa pressão internacional, 
empregando a abordagem de “name and shame” para produzir o chamado 
efeito de estigma. Esta ocorrência leva a procedimentos de monitorização 
rigorosos e dispendiosos. Junto com os custos de monitoramento, as 
transações financeiras com um BLC podem implicar custos de reputação. 
Transações suspeitas atraem a atenção de organizações supranacionais, de 
reguladores e da mídia internacionais, aumentando os riscos de reputação. 

Devido ao efeito estigma, os bancos internacionais têm um forte 
incentivo para evitar negócios com países no BLCs. Da mesma forma, 
o efeito estigma pode ser retratado como uma consequência nefasta da 
abordagem “name and shame”.13 Embora discriminador, o uso de BLC 
pode ser uma alternativa viável para a sensibilização forçada dos países 
a adotarem práticas de transparência.

Conclusões

O presente estudo procurou refletir sobre a importância da 
transparência do BF para o combate à corrupção e aos abusos fiscais. 
Ao longo do artigo, revisaram-se argumentos e assumiram-se posições 
que, progressivamente, firmaram conclusões. Deste modo, as conclusões 
finais serão sucintas e pontuais. 

A corrupção e os abusos fiscais minam e contradizem todos os elementos 
democráticos. São benefícios injustos e imorais derivados de posições de 
confiança e responsabilidade pública usadas para ações indecentes ou 
produto de ações ilícitas de não pagamento dos tributos de acordo com 
sua capacidade contributiva, prejudicando primordialmente direitos 
humanos. A grande corrupção e os abusos fiscais são, em nossos dias, 
problemas transnacionais que, para serem eficazmente combatidos, 
demandam soluções em rede e globais. As empresas de fachada, trusts 
e outros arranjos legais anônimos constituem as atividades mais 
destrutivas e ameaçadoras do mundo. De fato, corporações anônimas têm 
causado bilhões em danos às nações, demonstrando o prejuízo da falta 

13. Balakina; D’Andrea; Masciandaro, Bank secrecy in offshore centres and capital flows: does black- 
listing matter? (2017), pp. 30-31. 
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29de transparência financeira. Corruptos e sonegadores fiscais, bem como 
outros criminosos, encontram campo fértil nas entidades com sigilo e 
segredo de informações.

O conceito de BF é relativamente direto em teoria, mas, lamentavelmente, é 
difícil de ser aplicado na prática. Fundamentalmente, deseja-se identificar a 
pessoa singular que, em última instância, controla um veículo corporativo, 
direta ou indiretamente. O direito à confidencialidade não pode ser utilizado 
para acobertar ilegalidades. Todos têm direito à privacidade, mas ninguém 
tem o direito de invocá-la para abster-se de cumprir a lei ou para fugir 
de seu alcance. Portanto, a confidencialidade não foi instituída para que 
corruptos e defraudadores fiscais possam praticar crimes impunemente.

Entre os principais desafios para a efetiva transparência das informações 
sobre o BF, destacam-se os seguintes: i) os RCBF devem ser abertos e 
públicos; ii) as informações de BF precisam ser padronizadas e sujeitas a 
rotinas de verificação; iii) a promoção de troca automática de informações 
sobre BF, especialmente em PPE; e iv) a necessidade de sensibilização das 
nações do mundo em prol da troca de informações. Os desafios são grandes, 
mas não se tem uma alternativa, salvo perseverar na luta contra a praga da 
corrupção e dos abusos fiscais.
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Abstract

Much is discussed about the need for changes in the Brazilian tax 

matrix to meet the discretion of progressivity and fiscal justice. 

The purpose of this article is to contribute to the debate by reflect-

ing on the increase in precarious work, the impact on the levels of 

income inequality and poverty, and the worsening of this situation 

by the current regressive structure of taxation. After analyzing 

the configuration of work today, the data will be presented on the 

composition of tax collection – centered on taxation on consump-

tion – and the weight of taxes on the income of families in Brazil, 

which demonstrate how the current tax matrix weighs heavily on 

the poorest people. This study concludes by pointing out the use 

of the principle of contributory capacity as an instrument to pro-

mote social justice and rescue citizenship.

Keywords: work; taxation; contributory capacity; tax justice; 

citizenship.

Resumo

Muito se discute sobre a necessidade de alterações na matriz 

tributária brasileira para que atenda aos critérios de progres-

sividade e de justiça fiscal. O objetivo deste artigo é contribuir 

para o debate, trazendo reflexões sobre o aumento da precar-

ização do trabalho, o impacto nos níveis de desigualdade de 

renda e pobreza, e o agravamento desta situação pela atual 

estrutura regres siva da tributação. Após análise da configu-

ração do trabalho na atualidade, serão apresentados dados 

sobre a composição da arrecadação tributária – centrada 

na tributação sobre o consumo – e o peso dos tributos na 

renda das famílias no Brasil, os quais demonstram como a 

matriz tributária atual onera pesadamente os mais pobres.1  

Conclui-se este estudo apontando a utilização do princípio 

da capacidade contributiva como um instrumento de pro-

moção de justiça social e resgate de cidadania.

Palavras-chave: trabalho; tributação; capacidade contributi-

va; justiça fiscal; cidadania.
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34 Apresentação

Neste artigo serão tratadas três questões ligadas a temas diversos – tra-
balho, tributação e cidadania –, presentes em várias pesquisas e debates 
sobre as grandes transformações econômicas, sociais e políticas experi-
mentadas no mundo contemporâneo. 

Pretende-se, com esta pesquisa, abordar tais questões de forma articulada, 
na tentativa de demonstrar uma relação entre a precarização do trabalho 
na atualidade, a consequente exclusão social e a estrutura da tributação 
no Brasil que, por suas características próprias, onera a parcela mais 
vulnerável da população, restringindo ainda mais a sua cidadania.

O artigo será dividido em três partes, além desta apresentação e das 
considerações finais. A primeira parte abordará determinados aspectos 
teóricos sobre a importância do trabalho na formação das relações sociais ao 
longo da história, até chegar ao capitalismo financeiro atual, com destaque 
para os fenômenos da flexibilização e da precarização do trabalho. 

A segunda parte tratará de alguns conceitos sobre tributação e a estrutura 
atual do sistema tributário brasileiro e seu caráter de regressividade. E 
a terceira parte trará algumas reflexões sobre como a tributação – com 
maior incidência sobre os produtos do trabalho (bens e serviços) – vem 
sendo utilizada como instrumento de reforço das desigualdades sociais.

A questão central desta investigação pode ser assim resumida: afinal, 
há um elo entre a configuração do trabalho na atualidade e o papel do 
Estado? Um novo arranjo da matriz tributária poderia amenizar os efeitos 
negativos da precarização do trabalho?

O Trabalho ao Longo do Tempo e a Precarização do 
Trabalho Atual

Para compreender o significado ou o real sentido do trabalho no mundo 
contemporâneo, é fundamental conhecer determinados aspectos do seu 
processo de evolução. O trabalho sempre ocupou uma centralidade na 
compreensão do modo de vida das sociedades, e seu significado foi se 
transformando no decorrer da história, desde os tempos mais remotos até 
a pós-modernidade.
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35Na língua portuguesa, a palavra trabalho vem do latim tripalium, que era 
um instrumento agrícola formado por três paus – espécies de estacas com 
pontas – utilizado para torturar os escravos na Antiguidade. A maioria dos 
dicionários identifica o tripalium com a tortura. Assim, o significado do 
trabalho foi inicialmente associado a pena, punição e sacrifício. Significado 
que perdurou também durante o período medieval.

Na Grécia antiga, o trabalho estava vinculado ao “mundo das necessidades”, 
considerado distinto do “mundo da razão”, do livre pensar e da contemplação 
– que era a atividade dos filósofos, na busca do bem e da justiça na polis. A 
sociedade ateniense estava dividida em classes, compostas por escravos, 
guerreiros e políticos – os pensadores e os filósofos. Ao contrário do trabalho, 
o ócio era valorizado, pois estava associado à possibilidade de dedicação ao 
mundo das ideias e do espírito.

Com o fim do Império Romano, o sistema escravista da Antiguidade deu 
lugar ao sistema servil da Idade Média. A sociedade medieval estava 
dividida em estamentos bem definidos, o clero, a nobreza e os trabalhadores 
– servos e artesãos. Piketty (2019), em sua análise da ideologia presente 
nas sociedades ternárias, menciona que textos da Idade Média europeia 
preconizavam que a sociedade cristã deveria organizar-se nestes três 
grupos: os oratores (o clero), os bellatores (a nobreza), e os laboratores (os que 
trabalham, normalmente a terra, as pessoas comuns).2

“Para entender o porquê deste discurso é necessário, por suposto, ter em conta a neces-
sidade de estabilidade nas sociedades cristãs da época e, em particular, o medo das re-
voltas. Se trata, sobretudo, de justificar as hierarquias sociais para que os laboratores 
aceitem seu destino e compreendam que sua existência como bons cristãos exige o respeito 
da ordem ternária neste mundo, e, portanto, a autoridade do clero e da nobreza.”3 

Na Idade Média, o sistema servil diferia do sistema escravista, pois o servo 
detinha uma parte da terra e utensílios para trabalhar e retirar o sustento 
de sua família. O servo não podia ser vendido e estava ligado à gleba, caso 
esta fosse passada a outro senhor. Também neste período servil, perdurou 
o significado do trabalho como penitência ou castigo, influenciado pelo 
referencial cristão.

1. Piketty, Capital e ideología (2019).
2. Piketty, Capital e ideología (2019).
3. Ibid., p. 90.

Para entender el porqué de este discurso es necesario, por supuesto, tener en cuenta la necesidad de estabilidad en las 
sociedades cristianas de la época y, en particular, el miedo a las revueltas. Se trata, sobre todo, de justificar las jerar-
quías sociales e de que los laboratores acepten su destino y comprendan que su existencia como buenos cristianos exige 
el respecto del orden ternario en este mundo y, por tanto, la autoridad del clero y de la nobleza (Piketty, 2019, p. 90).
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36 Com o declínio da servidão, a partir do mercantilismo e da perda da 
importância da terra como fonte geradora de riquezas, ocorre a submissão 
dos feudos ao governo central. Surgem então as primeiras vilas, cidades, e, 
com elas, as corporações, que eram agrupamentos de artesãos. Emerge a 
ideia de maestria, qualidade em que o artesão passa a ter o domínio do seu 
ofício e a identificar-se com o resultado de seu trabalho. Há uma mudança 
de paradigma no significado do trabalho, o qual passou a ser valorizado 
como “saber”.

De acordo com Leal (2014), a crise do regime artesanal originou-se 
com a inovação tecnológica e a substituição do trabalho manual pela 
máquina.4 Com a invenção da máquina a vapor e a mecanização do setor 
têxtil na segunda metade do século XVIII, teve início a chamada Primeira 
Revolução Industrial. Neste período, com a queda da servidão, uma grande 
massa de trabalhadores foi expulsa dos campos e absorvida na indústria, 
especialmente na Inglaterra.

Da passagem da forma de produção artesanal à produção industrial foram 
vários os eventos importantes que ocorreram. O renascimento cultural e o 
humanismo, as revoltas protestantes e a defesa do liberalismo, assim como 
a expansão do comércio e o crescimento da burguesia, formaram as bases 
para a construção e a eclosão da indústria. 

Leal (2014) destaca que, no início do século XX, surgiram nas fábricas 
esforços direcionados para a racionalização do trabalho, impulsionada 
pela utilização de novos motores elétricos, criação de linhas de montagem, 
fragmentação de tarefas e cronometragem de tempo, a chamada 
organização científica do trabalho de Frederick Taylor (1856-1915).5 A 
difusão desta ideia foi efetuada por Henry Ford (1863-1947) e essas duas 
formas de produção são conhecidas como taylorismo e fordismo. Foi a 
chamada Segunda Revolução Industrial.

Neste momento, há uma mudança radical no significado do trabalho. O 
trabalhador se desvincula do resultado do seu trabalho e a sua força de 
trabalho se transforma em mercadoria. Configura-se a “alienação” do 
trabalho definida por Karl Marx (1818-1883). Para Marx (2013), passam a 

4. Leal, A evolução do trabalho humano e o surgimento do Direito do Trabalho (2014).
5. Ibid.
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37existir duas classes sociais, a dos burgueses, donos dos meios de produção, 
e a daqueles que não os possuem. Melhor dito, só possuem os seus filhos, a 
sua prole, e por isto foram chamados de “o proletariado”.6

O trabalho também sofreu profundas modificações nas últimas décadas. 
As novas formas de configuração do capitalismo após a crise das últimas 
décadas do século XX afetaram significativamente o mundo do trabalho. 
Estas novas configurações decorreram da necessidade de o próprio capital 
reestruturar-se para adaptar-se à crise, adotando modelos de controle de 
produtividade, reengenharia, terceirização e outros assemelhados. 

“Num contexto de crise estrutural do capital, desenham-se algumas tendências, que 
podem assim ser resumidas: 

1) o padrão produtivo taylorista e fordista vem sendo crescentemente substituído ou 
alterado pelas formas produtivas flexibilizadas e desregulamentadas, das quais a 
chamada acumulação flexível e o modelo japonês ou toyotismo7 são exemplos; 

2) o modelo de regulação social-democrático, que deu sustentação ao chamado esta-
do de bem estar social, em vários países centrais, vêm também sendo solapado pela 
(des)regulação neoliberal, privatizante e anti-social.” 8

Alguns elementos afetaram fortemente o mundo do trabalho, sendo o 
principal deles a expansão do projeto econômico, social e político neoliberal. 

“A partir de fins de 70 e a consequente crise do welfare state, deu-se um processo de 
regressão da própria socialdemocracia, que passou a atuar de maneira muito próxi-
ma da agenda neoliberal. O Neoliberalismo passou a ditar o ideário e o programa a 
serem implementados pelos países capitalistas, inicialmente no centro e logo depois nos 
países subordinados, contemplando reestruturação produtiva, privatização acelerada, 
enxugamento do estado, políticas fiscais e monetárias, sintonizadas com os organismos 
mundiais de hegemonia do capital como Fundo Monetário Internacional.” 9

Em resposta à crise do capital, uma série de transformações nos modos 
de produção capitalista deu origem ao aparecimento de novas formas de 
trabalho, o chamado novo proletariado, ou “precariado” – os terceirizados, 
subcontratados, part-time ou intermitentes. E também favoreceu o 
crescimento do trabalho de mulheres e de crianças, de forma precária, 
particularmente no terceiro mundo.

6. Marx, O capital: crítica da economia política: livro 1, o processo de produção do capital (2013).
7.  Modelo de produção vinculado à demanda, com flexibilização.
8. Antunes, Trabalho e precarização numa ordem liberal (2011), p. 37.
9. Ibid., p. 40.
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38 “Estas mutações criaram, portanto, uma classe trabalhadora mais heterogênea, 
mais fragmentada e mais complexificada, dividida entre trabalhadores qualifica-
dos e desqualificados, do mercado formal e informal, jovens e velhos, homens e mu-
lheres, estáveis e precários, imigrantes e nacionais, brancos e negros etc, sem falar 
nas divisões que decorrem da inserção diferenciada dos países e de seus trabalhado-
res na nova divisão internacional do trabalho.”10

O referido autor não acredita no fim do trabalho, o que poderia ser uma hipótese 
decorrente da crescente utilização da tecnologia. Segundo ele, o capital não 
prescinde do trabalho, pode precarizá-lo, mas não o eliminar totalmente.

“Isso sem mencionar que a eliminação do trabalho e a generalização desta ten-
dência sob o capitalismo contemporâneo – nele incluído o enorme contingente de 
trabalhadores do Terceiro Mundo – suporia a destruição da própria economia de 
mercado, pela incapacidade de integralização do processo de acumulação de capi-
tal, uma vez que os robôs não poderiam participar do mercado como consumidores. 
(...) Tudo isso evidencia que é um equívoco pensar na desaparição ou fim do tra-
balho enquanto perdurar a sociedade capitalista produtora de mercadorias e — o 
que é fundamental — também não é possível perspectivar nenhuma possibilidade 
de eliminação da classe-que-vive-do trabalho, enquanto forem vigentes os pilares 
constitutivos do modo de produção do capital.”11

Ao mesmo tempo em que o capitalismo precariza as condições de 
trabalho, flexibilizando-o para a obtenção de maiores lucros, o Estado vai 
desregulamentando-o com a diminuição dos direitos sociais. E a tributação, 
utilizada como instrumento de financiamento do Estado, de forma injusta 
por sua regressividade, contribui para o aumento da desigualdade de 
renda e da pobreza impulsionada pela precarização.

A questão que se apresenta, portanto, é: como a estrutura tributária 
brasileira, com a maior tributação sobre o consumo, pode estar relacionada 
à penalização da parcela mais vulnerável da população, que já sofre os 
efeitos da precarização do trabalho? 

Tributação e Estrutura do Sistema Tributário Brasileiro

De acordo com Ortiz e Roser (2016), os padrões de tributação no mundo 
também passaram por mudanças históricas. O crescimento dos governos 
proporcionado pela arrecadação de impostos é uma das características 

10. Ibid., p. 43.
11. Ibid., p. 45.
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séculos. Até 1920, as receitas tributárias eram baixas em todos os países 
europeus. Somente após a Primeira Guerra Mundial é que os impostos 
começaram a crescer nos países industrializados da Europa.12

“Após a Primeira Guerra Mundial, no entanto, a tributação começou a crescer con-
sideravelmente. No período de 1920-1980, a tributação como parcela da renda na-
cional aumentou drasticamente. (...) Depois de 1980, as receitas fiscais começaram a 
se estabilizar, embora com diferenças marcantes nos níveis de cada país. Hoje, essas 
diferenças permanecem significativas.” 13

Os padrões de tributação também revelam diferenças entre países 
desenvolvidos e em desenvolvimento. De 1920 a 1980 houve uma 
estabilidade no que diz respeito aos padrões de tributação, com a maior 
utilização de impostos para o financiamento do Estado. A partir dos 
anos 80, com o surgimento do neoliberalismo, alguns países passaram a 
“enxergar” a tributação como obstáculo ao desenvolvimento da economia, 
e promoveram alterações em suas bases tributárias.

De acordo com Ortiz e Roser (2016), a tributação sobre a renda continua 
sendo mais importante nos países desenvolvidos, enquanto que os países 
em desenvolvimento dependem significativamente de impostos indiretos, 
especialmente impostos sobre o consumo. 

Segundo Coelho (2017), no Brasil, até 1930, a carga tributária concentrava-
se nos impostos sobre o comércio exterior. Somente com o aumento da 
atividade industrial nas décadas de 1930-1940 é que a arrecadação foi 
deslocada para as atividades econômicas internas. Era o início de uma 
mudança de foco que iria aprofundar-se com a rápida industrialização dos 
anos 50 e a ampliação da base da tributação sobre o consumo. 14

Discute-se se a carga tributária no Brasil é alta. Atualmente é estimada em 
31,64% em relação ao PIB, segundo levantamento do Tesouro Nacional. 
Quando comparada à carga tributária internacional, verifica-se que a 
sua magnitude não é o problema principal. A grande distorção da carga 
tributária brasileira é que está centrada na arrecadação de tributos sobre 
bens e serviços, tributos denominados indiretos, pois são repassados aos 
consumidores finais.15

12. Ortiz-Ospina; Roser, Tributação (2016).
13. Ibid.
14. Coelho, Um histórico sobre a tributação no Brasil (2017).
15. Tesouro Nacional Transparente, Estimativa da carga tributária do Governo Geral (2020).
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40 Quase a metade da arrecadação tributária brasileira refere-se à tributação 
sobre bens e serviços. Segundo dados da Receita Federal do Brasil, o 
percentual de tributos sobre esta base de incidência foi de 43,30% em 
2019, bastante superior à tributação sobre renda (22,45%), folha de 
salários (27,73%), propriedade (4,82%) e transações financeiras (1,70%). 
Acrescente-se que a tributação sobre folha de salários também repercute 
na formação dos preços de bens e serviços, aumentando a tributação sobre 
o consumo. 16

A tributação sobre o consumo tem um peso significativo na renda das 
famílias e caracteriza-se por sua regressividade, pois onera mais a 
população de menor renda. Estas pessoas contribuem proporcionalmente 
mais do que as que se situam nos extratos de renda mais alta do país.

Segundo estudos da OXFAN BRASIL, a tributação média da renda das 
famílias é de 19%, incluindo todos os tributos (tributos indiretos – ICMS, IPI, 
PIS/PASEP, COFINS, ISS E CIDE, e diretos – Contribuição previdenciária, 
IPTU, IPVA e IRPF). 17

Os resultados encontrados nestes estudos apontam que enquanto os mais 
pobres pagam, em média, 25% de sua renda em impostos, os mais ricos 
contribuem com apenas 7% de sua renda. Isto significa que, em 365 dias no 
ano, as pessoas mais pobres precisam trabalhar 91 dias para pagamento de 
impostos, enquanto que as mais ricas precisam trabalhar apenas 25 dias. 
É importante ressaltar que o percentual de 25% corresponde somente aos 
impostos sobre o consumo, visto que as pessoas do primeiro grupo – as de 
menor renda – são isentas de pagamento do Imposto de Renda.

Os impostos sobre consumo são também regressivos por não levarem em 
conta a capacidade contributiva das pessoas. Como os percentuais dos 
impostos indiretos são fixos, o contribuinte do imposto irá pagar o mesmo 
valor independentemente de sua renda. Para a aquisição de um mesmo 
produto, paga-se a mesma quantia de imposto.

Uma forma de se avaliar a desigualdade e a concentração de riqueza 
de uma população é por meio da análise da estratificação em classes de 
percentual de pessoas em ordem crescente de rendimentos do trabalho. 

16. Receita Federal, Carga tributária no Brasil, análise por tributos e bases de incidência (2019).
17. Oxfam Brasil, Nova calculadora tributária revela o valor social dos impostos que pagamos (2019).
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18. IBGE, Rendimento de todas as fontes (2019).
19. Ibid. 

De acordo com a Pesquisa do IBGE Pnad Contínua Anual, de 2019, a metade 
da população ocupada no Brasil (92,5 milhões) com menores rendimentos 
receberam, em média, R$ 850,00. 18

A Tabela 1 abaixo mostra o rendimento médio mensal segundo classes de 
percentual de pessoas em ordem crescente de rendimentos provenientes 
do trabalho, nos anos 2012-2018-2019.

Tabela 1 – Fonte: IBGE19

Os números mostram que não é preciso ser milionário para estar entre os 1% 
no topo da pirâmide em um país com profundas desigualdades estruturais 
como o Brasil. Quando se leva em consideração a renda do trabalho, a 
renda média dos 1% mais ricos é de R$ 28 mil, quase 34 vezes mais do que 
o rendimento médio dos 50% da população com os menores rendimentos 
(valor apurado de R$ 850,00).

Levando-se em conta o tamanho da população total ocupada no Brasil 
em 2019, de 92,5 milhões de pessoas, a parcela de 1% mais ricos do país, 
equivalente a 925 mil pessoas, obteve renda média mensal quase 34 vezes 
maior do que da metade mais pobre da população brasileira ocupada, entre 
formais e informais, de 46,2 milhões de pessoas. 

Em resumo, todos os dados sobre a tributação no Brasil trazidos neste 
tópico – a composição da arrecadação tributária por base de incidência, 
o peso dos impostos na renda das famílias e a análise da distribuição em 
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42 classes de percentuais de pessoas ocupadas por nível de rendimentos do 
trabalho – demonstram o fato de que a carga tributária no Brasil, pelas 
características próprias da sua composição, atinge pesadamente a parcela 
da população com menor poder de compra.

Quanto à análise da informalidade do trabalho, o número de informais cresceu 
no País a partir de 2014 e chegou a representar 41,6% da população ocupada 
em 2019. É o que mostra o relatório Síntese de Indicadores Sociais: uma análise 
das condições de vida da população brasileira, elaborado pelo IBGE (2020).20 Tal 
fato pode ser explicado pela crise econômica e política vivenciada pelo país 
nos últimos anos e pelas modificações trazidas pela reforma trabalhista de 
2017, que promoveu grande flexibilização nas leis trabalhistas.

Acrescenta-se que a situação da informalidade no mercado de trabalho se 
agravou ainda mais em 2020, com a crise sanitária trazida pela pandemia 
da COVID-19. Os impactos dessa crise sanitária são visíveis, porém precisam 
ainda ser medidos especificamente e, por esta razão, fogem ao escopo deste 
trabalho. O que se percebe, de pronto, é que é mais uma crise que se soma 
às demais. Observa-se que o crescimento da informalidade no país se dá 
principalmente entre os grupos sociais já historicamente excluídos.

Como consequência da informalidade, essas pessoas passam a engrossar 
as camadas da população de mais baixa renda. E, já destituídas de proteção 
social pela supressão dos direitos trabalhistas vinculados à formalização, 
se veem impedidas de experimentar qualquer mudança na sua condição 
social, como consequência da reprodução da desigualdade imposta pela 
tributação regressiva, que poupa os mais ricos e promove ainda mais a 
concentração de riqueza. 

A Tributação do Ponto de Vista da Justiça Fiscal e a 
Possibilidade de Resgate da Cidadania

Entre os princípios tributários da Constituição Federal Brasileira de 1988 
está o princípio da capacidade contributiva, o qual consiste no limite 
constitucional imposto ao Estado ao poder de tributar. Ao exigir dos cidadãos 
os impostos destinados ao seu financiamento, o Estado deve respeitar a 
capacidade econômica do contribuinte.21  De acordo com o art. 145:

20. IBGE, Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira (2020).
21. Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (1988). 
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22. Ibid.
23. Roberts, A dimensão social da cidadania (1997), p. 02.

“Art. 145 (...)

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segun-
do a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os 
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte (Brasil, 1988).”22’

O princípio da capacidade contributiva guarda relação com o princípio da 
igualdade tributária – a equidade – e com o princípio da garantia do mínimo 
existencial. Este refere-se à parcela mínima de direitos fundamentais do 
cidadão assegurados pela constituição, e que devem ser garantidos pelo 
Estado. Já a equidade refere-se ao dever de tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais.

Não é isto que se observa. A tributação indireta da forma como se apresenta 
na estrutura do sistema tributário brasileiro, como parcela significativa dos 
preços de bens e serviços, acaba adquirindo contornos confiscatórios, na 
medida em que não garante a manutenção da parcela destinada ao mínimo 
essencial para a sobrevivência digna do cidadão, no caso dos mais pobres.

A tributação sobre a renda também não respeita o princípio da equidade, 
embora possua o caráter de progressividade – as maiores rendas do 
trabalho pagam alíquotas maiores de imposto. Contudo, as rendas mais 
elevadas acabam sendo beneficiadas pelas isenções da tributação sobre o 
capital presentes na legislação tributária brasileira.

O conceito de cidadania está ligado ao conceito de participação igualitária 
na sociedade. De acordo com Roberts (1997):

“A cidadania social é o conjunto de direitos e obrigações que possibilita a participação 
igualitária de todos os membros de uma comunidade nos seus padrões básicos de vida. 
(...) A cidadania social permite que as pessoas compartilhem da herança social e te-
nham acesso à vida civilizada segundo os padrões prevalecentes na sociedade.” 23

Quando a tributação recai majoritariamente sobre o consumo e a maior 
parte da renda da população mais pobre é destinada à aquisição de produtos 
e serviços básicos como alimentação e moradia, esta parcela da população 
é impedida de poupar e ter acesso a outros serviços que lhe garantam uma 
participação igualitária nas condições de bem-estar da sociedade. 
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44 Além disso, não se observa um retorno satisfatório das prestações a cargo 
do Estado para a manutenção dos direitos fundamentais previstos na 
Constituição Federal, como saúde, educação, segurança e habitação. Isto 
reforça ainda mais as desigualdades sociais.

Estas inequidades sociais precisam ser enfrentadas com vistas à obtenção 
de maior justiça social. Neste sentido, a tributação pode ser um instrumento 
importante de política social no que se refere à promoção de cidadania.

Considerações Finais

Viu-se que o trabalho, ao longo da história, esteve por diversas vezes 
ligado à ausência de cidadania, seja por razões socioculturais, econômicas 
ou políticas. Na Grécia antiga, os trabalhadores escravos não eram 
sequer considerados cidadãos. Os servos, utilizados como mão de obra na 
atividade econômica agrícola medieval, podiam ser vendidos a um novo 
senhor juntamente com a terra. Na Revolução Industrial do século XVIII, 
os trabalhadores eram destituídos de propriedade e de direitos, sendo 
apenas considerados instrumentos de trabalho nas fábricas.

No capitalismo financeiro atual, o que se observa é a aparição de uma 
grande massa de desempregados e informais, na medida em que o capital 
se descola da produção de bens e produz o lucro apenas pela especulação 
financeira. O novo capitalismo não acarretará a desaparição do trabalho, 
como já apontado anteriormente, porém o trabalho passa a ser cada vez 
mais desvalorizado. Os trabalhadores informais perderam renda e direitos 
de proteção social ligados à formalização do trabalho.

Evidências mostram que a crise do trabalho atual se entrelaça com a 
política tributária. A matriz regressiva do sistema tributário brasileiro 
penaliza pesadamente a grande parcela da população de menor renda. E 
a alta tributação da renda das famílias impede a manutenção do mínimo 
essencial à sobrevivência digna dos mais pobres, não obedecendo ao 
princípio da capacidade contributiva.

Não se discute que todos devam pagar os tributos para financiar os 
serviços essenciais a cargo do Estado. Isto é um exercício de cidadania – 
a participação também pelo “dever” e não apenas pelo “direito”. Todavia, 
em um sistema tributário injusto como o atual, não é possível que todos 
participem de forma igualitária.
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45Estas reflexões são necessárias para valorizarmos a justiça fiscal como 
instrumento de mudança e de promoção de justiça social. Políticas 
tributárias que obedeçam ao princípio da capacidade contributiva podem 
contribuir para a redução da concentração de riqueza no país. E uma melhor 
distribuição de riqueza poderia promover a diminuição das enormes 
desigualdades sociais existentes, o que, certamente, possibilitaria o resgate 
da cidadania então negada.
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Uma Tipologia de Dúvidas 
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Aplicada à Legislação 
Tributária e Aduaneira



Abstract

The article aims to present a typology of doubts of legal inter-

pretation, that is, those arising from the handling of the tax 

and customs legislation by the taxpayers and legal operators 

in order to determine the appropriate action in a given set of 

circumstances. Based on extensive bibliographic research, a 

rationally elaborated typology was reached, based on a theo-

retically consistent basis, whose premise is that the interpret-

er constructs the norm from normative texts. The typology is 

composed of nine types, some divided in modalities, and its 

application is exemplified mainly with consultation solutions 

of the Federal Revenue Secretariat of Brazil (RFB) and judg-

ments of the Administrative Board of Tax Appeals (Carf).

Keywords: tax and customs legislation; legal interpretation; 

typology of doubts; RFB; Carf. 

Resumo

O artigo visa apresentar uma tipologia das dúvidas de inter-

pretação jurídica, ou seja, aquelas decorrentes do manejo da 

legislação tributária e aduaneira pelos contribuintes e ope-

radores do direito com fins de determinar a ação cabível em 

um dado conjunto de circunstâncias. Com base em ampla 

pesquisa bibliográfica, chegou-se a uma tipologia racional-

mente elaborada, assentada em uma base teoricamente con-

sistente, cuja premissa é que o intérprete elabora a norma 

a partir dos textos normativos. A tipologia é composta por 

nove tipos, alguns desdobráveis em modalidades, sendo sua 

aplicação exemplificada principalmente com Soluções de 

Consulta da RFB e Acórdãos do Carf.

Palavras-chave: legislação tributária e aduaneira; interpre-

tação jurídica; tipologia de dúvidas; RFB; Carf.
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50 Introdução

Objetivo

É tarefa diuturna dos operadores do direito determinar a ação cabível em 
um dado conjunto de circunstâncias a partir do que diz a legislação. Neste 
processo, podem surgir dúvidas de uma certa espécie que designa-se aqui 
dúvidas de interpretação jurídica.

Assim, o objetivo deste artigo é apresentar uma tipologia de dúvidas 
de interpretação que podem surgir quando da aplicação da legislação 
tributária e aduaneira. 1

Abordagem

Além da introdução e dos comentários finais, o presente estudo se 
desdobra em três partes principais. Na primeira, a apresentação de uma 
fundamentação teórica elaborada a partir dos subsídios extraídos da 
pesquisa bibliográfica.2 Na segunda, a exposição dos tipos propostos, cuja 
formulação também se baseou em pesquisa bibliográfica. E, na terceira, a 
exemplificação do uso da tipologia na legislação tributária e aduaneira a 
partir de Soluções de Consulta da RFB e de Acórdãos do Carf, mas com um 
exemplo extraído de pesquisa bibliográfica. 3

Base Teórica

Dúvida de Interpretação 

De partida, estipulou-se para os fins deste artigo a seguinte definição: 
dúvida de interpretação é a que surge no curso da elaboração da norma individual 
e concreta decorrente do manejo dos documentos normativos.

1. Este artigo se baseia em um texto preparado por este autor há alguns anos com a pretensão de servir de 
material de orientação a pareceristas de processos de consulta. Não há notícia de que tenha sido adotado.
2. Os autores consultados seguem o enfoque do “direito como linguagem”, os quais, partindo da constata-
ção que o direito é constituído por enunciados linguísticos, mobilizam aportes teóricos afins (filosofia da 
linguagem, semiótica, teoria da comunicação etc.) para o estudo do fenômeno jurídico. 
3. Todos os atos citados estão disponíveis na internet.
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4. Medina, Hermenêutica e linguagem na teoria do direito (2011), pp. 175-185. Just, Interpretando as 
teorias da interpretação (2014), pp. 60-64.
5. Dimoulis, Positivismo jurídico: introdução a uma teoria do direito e defesa do pragmatismo jurídico 
(2006), pp. 238-239.
6. Carvalho, Direito tributário: linguagem e método (2011), pp. 289-290.
7. Mussallem, Fontes no direito tributário (2006), pp. 123-124.
8. A estrutura dos documentos normativos é explicada em Brasil, Presidência da República. Manual de 
redação da Presidência da República (2002).
9. Lei Complementar nº 95, de 1998, art. 12, § único.
10. Carvalho, Curso de teoria geral do direito: o construtivismo lógico-semântico (2014), pp. 286-290.

Por óbvio, a definição exige esclarecimentos, os quais serão apresentados 
adiante. Mas já justifica-se que foi preciso estipular uma definição em razão 
da profunda divergência doutrinária sobre o conceito de interpretação 
jurídica,4  discussão esta que preferiu-se passar ao largo para não fugir ao 
objetivo do artigo. 

Por seu turno, foi adotada uma definição extremamente ampla, que quase 
se confunde com a ideia de aplicação, para tentar abarcar todo um leque 
de dificuldades enfrentadas pelo intérprete. Contudo, enfatiza-se que o 
foco deste artigo são as dúvidas relativas aos textos, de maneira que não 
serão abordadas as dificuldades derivadas da carência de informações 
juridicamente relevantes sobre a situação fática (que em contextos 
litigiosos, costumam estar relacionadas a questões probatórias).

Dos Textos às Normas 

A linha teórica adotada assume haver uma separação entre os textos 
normativos que compõem o direito positivo e as normas propriamente 
ditas. Estas são um construto resultante de uma operação intelectual sobre 
aqueles efetuada no contexto de uma situação fática (real ou hipotética) com 
o objetivo de responder à pergunta quem é obrigado/proibido/permitido a fazer 
o quê?5 Ou seja, o intérprete precisa construir a norma a partir dos textos.6

Os textos normativos são emitidos em “pacotes” estruturados, que podem 
ser chamados de documentos normativos (leis, decretos, portarias, 
acórdãos, autos de infração, despachos decisórios, sentenças etc.).7,8,  Os 
artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens que compõem um documento 
normativo são legalmente designados de dispositivos.9

As normas, por sua vez, embora sejam objetos ideais (que “habitam” o 
mundo das ideias), também possuem uma estrutura, que é disposta 
na forma hipotético-condicional (“se-então”), sendo composta pelos 
seguintes elementos: 10
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52 • Antecedente (ou hipótese de incidência), que descreve um tipo de 
evento passível de ocorrência;

• Consequente, que prescreve uma relação jurídica entre sujeitos;

• Modal Deôntico, que determina se a conduta objeto da relação indi-
cada no consequente é proibida, obrigatória ou permitida.

Desse modo, a estrutura da norma é: 

SE <antecedente> ENTÃO é proibido/obrigatório/permitido o 
<consequente>

Se a norma se refere a um, ou mais de um, sujeito em particular e trata de 
uma situação específica, é dita individual e concreta. Em contraste, uma 
norma geral e abstrata se refere a um número indeterminado de sujeitos 
(generalidade) e a um número indeterminado de situações (abstratividade). 
Na norma geral e abstrata, não há a identificação de um sujeito em 
particular nem de uma situação específica, mas sim a descrição de classes 
ou tipos de sujeitos, de situações e de condutas.11

Planos de Análise

No percurso dos documentos normativos às normas, o intérprete transita 
por três planos de análise: o sintático, o semântico e o lógico.

Plano Sintático

No plano sintático há dois níveis de análise. O primeiro relacionado à própria 
redação dos documentos normativos, pois a construção das normas tem 
como pressuposto a boa organização dos enunciados que compõem a 
literalidade textual do direito positivo.12 E o segundo, num nível de abstração 
mais elevado, relativo à conexão entre os documentos normativos, uma vez 
que estes se articulam formando um todo organizado – o ordenamento. 13

11. Ibid., pp. 360-364.
12. Ibid., p. 248.
13. Ibid., pp. 648-657. Este é um dos possíveis sentidos de ordenamento.
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14. Ibid., pp. 724, 732.
15. Ibid., pp. 727-731.
16. Ibid., pp. 753-754.
17. Termo usado no art. 8º da Lei Complementar nº 95, de 1998.
18. Carvalho, Curso de teoria geral do direito: o construtivismo lógico-semântico (2014), pp. 754-755.
19. Trata-se do que a doutrina chama de eficácia técnica. Há ainda a eficácia jurídica, que é a proprie-
dade de um fato gerar efeitos jurídicos por ser “juridicizado”, e a eficácia social (a efetiva observância 
pelos destinatários – um problema empírico) (Carvalho, Curso de teoria geral do direito: o construtivis-
mo lógico-semântico, 2014, pp. 766-773).

Em especial, interessa o que se chama aqui de aptidão dos documentos 
normativos para servirem de matéria-prima para a construção normativa. 
Um documento normativo adquire tal aptidão ao preencher três requisitos: 
validade, vigência e eficácia.

VALIDADE: Um documento, para assumir a qualidade de normativo, deve: 
(a) ser expedido por uma autoridade/órgão habilitado e (b) ser divulgado 
ao público destinatário na forma definida pelo sistema jurídico – ou seja, ser 
publicado.14 Os documentos normativos regularmente publicados possuem 
presunção de validade até que um órgão competente diga o contrário,15 seja o 
mesmo que o expediu ou um outro.

VIGÊNCIA: A vigência possui um aspecto espacial e um temporal. A 
vigência espacial de um documento normativo é a porção geográfica cujos 
fatos são por ele disciplinados. Por sua vez, a vigência temporal se refere ao 
período regido pelo documento – é como se houvesse um “encapsulamento 
temporal” dos fatos, já que se submeterão às normas construídas a partir 
dos textos normativos (temporalmente) vigentes durante sua ocorrência.16  
Em regra, tal período começa quando o documento se torna válido, ou 
seja, quando é publicado, e termina ou por decurso de prazo (lembre-se da 
caducidade das Medidas Provisórias) ou por um ato de órgão competente 
(revogação, anulação ou suspensão). Contudo, pode haver um intervalo 
entre a publicação e o início da vigência, o qual é chamado de vacatio legis ou 
vacância.17 Excepcionalmente, a vigência de um documento pode se estender 
ao passado, alcançando fatos anteriores à sua publicação (retroatividade), 
rompendo-se aquele encapsulamento temporal. Por sua vez, ao caducar, 
ser revogado ou suspenso, o documento deixa de reger os fatos posteriores 
ao momento da caducidade, da revogação ou da suspensão.18

EFICÁCIA: Um documento normativo, ou alguns de seus dispositivos, 
podem ser válidos e vigentes, mas, mesmo assim, serem inaptos, por 
exigirem uma interpretação conjunta com documentos ainda inexistentes 
(falta de regulamentação) ou que perderam sua validade ou vigência. 19
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54 Plano Semântico

As letras, palavras e frases são signos, isto é, servem como suporte para a 
linguagem, “apontando” para (fazendo referência a) coisas que estão no 
mundo, seja o mundo físico ou real, o mundo psíquico (pensamentos, 
sentimentos) ou o mundo das ideias (justiça, raiz quadrada, arte etc.). 
Essas coisas apontadas, chamadas referentes, são os significados dos 
signos. O exame do significado considera tanto sua denotação (a classe de 
“coisas” denominada pelas palavras) quanto sua conotação (o conjunto 
de propriedades que as “coisas” devem reunir para fazer parte da classe 
denotada pelo termo).20 Note-se que denotação e conotação estão em função 
inversa – quanto maior a conotação, ou seja, maior o número de propriedades 
que um objeto deve possuir para integrar uma classe, menor a denotação, 
pois potencialmente menos objetos reunirão as propriedades requeridas.21 

Plano Lógico

Usa-se o adjetivo lógico em um sentido lato, referindo-se aos ideais de 
completude, consistência e coerência esperados do ordenamento. 22 

É nesse plano que se examina quão bem os significados foram associados 
para preencher os elementos que compõem a estrutura da norma de forma 
a alcançar um conteúdo normativo completo, capaz de indicar a prescrição 
indicada pelas autoridades emissoras de documentos normativos.

Observação

Vale ressaltar que os planos de análise não são exatamente estágios em 
uma “linha de montagem” de normas, pois, embora haja uma sequência 
preferencial, começando com o plano sintático, pode haver idas e vindas 
até o alcance de um resultado satisfatório.

20. Nino, Introdução à análise do direito (2010), p. 297. 
21. Ibid., p. 297. 
22.  Ibid., p. 322. 
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23. Lapatza, Norma jurídica y seguridad jurídica (1992), pp. 7-16.
24. Nino, Introdução à análise do direito (2010), pp. 320-321.
25. Ibid., p.307.

Apresentação dos  Tipos

Os tipos foram elaborados a partir das dificuldades interpretativas 
apontadas pela literatura consultada, reunidas à luz do plano de análise que 
seriam mais afetas. São descritos nove tipos, sendo alguns desdobráveis em 
modalidades. A ordem em que estão dispostos busca refletir o percurso que 
vai do documento normativo à norma. 

Tipos Sintáticos

Dúvida Decorrente da Má Técnica Legislativa: São relacionados 
abaixo alguns defeitos de técnica legislativa que podem ser obstáculos 
ao intérprete: 23

• Modificações frequentes;

• Excesso de remissões a outros documentos normativos;

• Dispersão de dispositivos que tratam do mesmo assunto (no mesmo 
documento ou em documentos diferentes);

• Redação tortuosa;

• Lapso na redação; 24

Dúvida Quanto à Validade: Dúvida sobre a presunção de validade de um 
documento normativo.

Dúvida Quanto à Vigência: Dúvida sobre o período regido por um dado 
documento normativo.

Dúvida Quanto à Eficácia: Dúvida sobre se um documento normativo 
adquiriu eficácia ou se a perdeu.

Tipos Semânticos

AMBIGUIDADE: Uma palavra, frase ou texto são ambíguos quando é 
possível usá-los para diferentes “campos de significado”.25 Pense-se nos 
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56 diferentes sentidos de mesa em: “mesa quebrada”, “presidente da 
mesa”, “mesa farta”.26 A ambiguidade pode se manifestar em duas 
grandes modalidades: 27

• Equívoco: confusão entre os diferentes sentidos de uma mesma pa-
lavra. Vale destacar, na seara jurídica, a confusão entre os sentidos de 
normatização, procedimento e ato: ato = resultado/produto de um procedi-
mento (= atividade), ambos sujeitos a uma normatização (= conjunto de 
dispositivos normativos).28  Por exemplo, no art. 142 do CTN, “lançamen-
to” indica a atividade de lançar e, no art. 145, o produto desta atividade.29 

• Anfibologia: ambiguidade decorrente de construção gramatical. Por 
exemplo, “O exame da mercadoria, quando indispensável à confecção 
do produto, deverá ocorrer à vista do fornecedor” (o que é indispensá-
vel, o exame ou a mercadoria?). 30

VAGUEZA: Um termo é vago quando se refere a “coisas” em relação às quais 
existe uma indefinição se estão dentro ou fora do campo de significado. É 
como se a realidade se dividisse em três áreas: uma área “clara”, constituída 
por coisas denotadas com certeza pelo termo; uma área “escura”, formada 
por objetos em relação aos quais o termo, sem dúvida, não se aplica; e uma 
última área “cinzenta”, que contém as “coisas” para as quais há dúvida em 
aplicar ou não o termo.31

Sofre de vagueza aquilo que a doutrina chama de conceitos indeterminados, 
que se caracterizam por não possibilitarem determinar, de antemão, quais 
objetos abarcam.32

• Vagueza de grau: a indefinição ocorre por não se saber em que 
grau ou intensidade certa propriedade deve estar presente para que 
um objeto seja alcançado pelo campo de significado do termo – 
quantos fios de cabelo alguém precisa perder para ser considerado 
careca?30 Encaixam-se aqui as ditas qualidades correlacionais, por 
admitirem uma escala que vai de um extremo ao outro (grave/leve; 
preponderante/secundário).34

26. Ferraz Jr., Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação (2003), p. 258.
27. Copi, Introdução à logica (1981), pp. 91-92.
28. Carvalho, Curso de teoria geral do direito: o construtivismo lógico-semântico (2014), pp. 461-462.
29. De Santi, Lançamento tributário (2001), p. 146.
30. Ferraz Jr., Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação (2003), p. 287.
31. Nino, Introdução à análise do direito (2010), p. 312.
32. Ferraz Jr., Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação (2003), p. 290.
33. Struchiner, O direito como um campo de escolhas: por uma leitura das regras prescritas como relações 
(2010), p. 138.
34. Ferraz Jr., Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação (2003), p. 290.
(2010), p. 138. O autor usa a expressão “vagueza combinatória”.
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35. Struchiner, O direito como um campo de escolhas: por uma leitura das regras prescritas como relações 
36. O que segue é baseado em Andrade, Interpretação da norma tributária (2006), pp. 222-223.
37. Bobbio, Teoria do ordenamento jurídico (1999), p. 81.
38. Nino, Introdução à análise do direito (2010), p. 322.
39.  Ibid., p. 322.
40. Ibid., pp. 322-325.
41. Bobbio, Teoria do ordenamento jurídico (1999), pp. 88-89.

• Vagueza de critérios, a indefinição é gerada pelo desconhecimento das 
propriedades relevantes e/ou de como estas devem estar combinadas para 
que o uso de um termo seja considerado adequado.35  Um caso especial de 
vagueza de critérios são os termos valorativos, em razão da dificuldade de 
se definir o que torna algo “abusivo”, “indevido”, “relevante” etc.

Cabe destacar como potencial foco de vagueza as enumerações.33  
Inicialmente, é preciso determinar se são taxativas ou exemplificativas. 
Mesmo que taxativas, a vagueza ainda pode estar presente na descrição dos 
itens da lista. E, se exemplificativas, o desafio é identificar as características 
comuns que tornam os itens similares entre si. A presença de termos tais 
como congêneres ou semelhantes podem complicar a tarefa.

Tipos Lógicos

ANTINOMIA: Há uma antinomia37 ou conflito38 entre duas normas quando 
ambas, aplicáveis ao mesmo caso (antecedente da norma), imputam a esse 
caso consequências incompatíveis entre si.39 As antinomias podem ser 
separadas conforme dois aspectos: 40

1º aspecto: o foco do conflito, que pode estar:

• Na incompatibilidade dos modais deônticos: em geral, aceita-se que a 
proibição é incompatível com a permissão ou a obrigatoriedade; 

• Na incompatibilidade de consequentes obrigatórios. 

2º aspecto: o grau de sobreposição dos antecedentes, que pode ser:41 

• Total-total: em nenhum caso uma das duas normas pode ser aplicada 
sem entrar em conflito com a outra (sobreposição plena);

• Parcial-parcial: o âmbito de referência dos antecedentes é em parte 
igual e em parte diferente, subsistindo a antinomia somente para a par-
te comum (sobreposição parcial);

• Total-parcial: o antecedente de uma das normas coincide totalmente 
com uma parte do da outra. A primeira norma sempre entra em conflito 
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58 com a segunda, mas esta tem uma parcela de seu âmbito de aplicação 
que não conflita com a primeira (como se um antecedente estivesse 
contido no outro – sobreposição por continência). 

Os dois aspectos podem ser combinados para gerarem até 2 x 3 = 6 (seis) 
modalidades de antinomia.

LACUNA NORMATIVA OU AUTÊNTICA: Diz-se que há uma lacuna 
normativa42 ou autêntica43 quando os documentos normativos definem um 
antecedente (hipótese de incidência) para a qual não é possível determinar 
o respectivo consequente.44

LACUNA AXIOLÓGICA OU NÃO AUTÊNTICA: O intérprete consegue 
montar a norma, mas, aos seus olhos, ela parece incongruente com os 
valores, princípios ou fins presumivelmente promovidos ou perseguidos 
pelo direito, isto porque os emissores dos documentos normativos, em 
vista daqueles valores ou fins, deveriam ter previsto alguma hipótese ou 
exceção, mas deixaram de fazê-lo. Chama-se isso de lacuna axiológica45 ou 
não autêntica.46 

A lacuna axiológica se aloja no antecedente da norma e pode ser dividida 
em duas modalidades:47 

• Sobreinclusiva: quando o antecedente abrange casos para os quais 
o consequente não se justifica à luz dos tais valores / fins (carência de 
exceções). 

• Subinclusiva: quando deixa de alcançar casos em que o antecedente 
se justificaria (carência de hipóteses de incidência).

O apontamento de lacunas axiológicas é mais encontradiço em processos 
litigiosos, em que o jogo de oposição entre razões e contrarrazões abre 
oportunidade para o uso de argumentação baseada em princípios e valores.

42. Nino, Introdução à análise do direito (2010), p. 332.
43. Ferraz Jr., Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação (2003), p. 220.
44. Nino, Introdução à análise do direito (2010), pp. 332-333.
45. Ibid., pp. 339-340.
46. Ferraz Jr., Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação (2003), p. 220.
47. Struchiner, O direito como um campo de escolhas: por uma leitura das regras prescritas como 
relações (2010), pp. 109-110.



TRIBU
TAÇÃO

 em
 revista

59Exemplos Comentados

MÁ TÉCNICA LEGISLATIVA: Consegue o leitor, numa primeira leitura 
dos dispositivos abaixo da Lei nº 9.832, de 1997, determinar os limites de 
dedução, para fins de IRPF, que deverão ser respeitados pelos servidores 
públicos que contribuem para regime de previdência complementar de 
natureza pública? 

Lei nº 9.832, de 1997

“Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência priva-
da, a que se refere a alínea “e” do inciso II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26/12/1995, 
e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual – Fapi, a 
que se refere a Lei nº 9.477, de 24/07/1997, cujo ônus seja da própria pessoa física, 
ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime geral 
de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social 
dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento) 
do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto 
devido na declaração de rendimentos. (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004) 

(...) 

§ 6º As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência comple-
mentar a que se referem o inciso VII do art. 4º e a alínea i do inciso II do art. 8º da 
Lei nº 9.250, de 26/12/1995, desde que limitadas à alíquota de contribuição do ente 
público patrocinador, não se sujeitam ao limite previsto no caput. (Incluído pela Lei 
nº 13.043, de 2014) 

§ 7º Os valores de contribuição excedentes ao disposto no § 6º poderão ser deduzidos 
desde que seja observado o limite conjunto de dedução previsto no caput. (Incluído 
pela Lei nº 13.043, de 2014)”

Comentário: Houve a expedição da Solução de Consulta (SC) Cosit nº 123, 
de 2017, dissecando os dispositivos. Segundo o relatório da SC, o consulente 
alega apenas que a redação dos §§ 6º e 7º acima transcritos geram dúvidas 
sobre o limite de dedução. É curioso que uma das hipóteses de ineficácia da 
consulta é a do inc. X do art. 18 da Instrução Normativa (IN) RFB nº 1.396, 
de 2013, (“quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal 
de lei”). Não seria este o caso? A fundamentação da Solução nada diz sobre 
este ponto. Especula-se que foi o caráter tortuoso da redação que justificou 
sua expedição.
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60 VALIDADE: Os acórdãos prolatados pelo Carf ou pelos extintos Conselhos 
de Contribuintes prevalecem sobre as decisões que venham a ser fixadas 
pelas unidades da RFB em situações que versem sobre a mesma matéria? 

Comentário: Diz o Parecer Normativo (PN) Cosit nº 23, de 2013: 

“5. (...) Inexistindo, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral às 
decisões prolatadas nos acórdãos dos Conselhos, a sua eficácia limita-se especifica-

mente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.”

Ainda que o PN fale de eficácia, a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), 
pela ótica dos conceitos empregados neste artigo, examinou a validade dos 
acórdãos dos Conselhos para alicerçarem a construção de normas gerais e 
abstratas. Como se vê, a resposta foi negativa.

VIGÊNCIA: A Lei Complementar nº 160, de 2017, ao alterar a Lei nº 12.973, 
de 2014, qualificou todos os benefícios fiscais do ICMS como subvenção 
para investimento (repercutindo na apuração da receita das pessoas 
jurídicas e, por consequência, na apuração de IRPJ, CSLL e PIS/Cofins), 
sendo tal qualificação retroativa, aplicando-se, inclusive, aos processos 
administrativos e judiciais não julgados. Pergunta: A retroação alcança 
todos os processos não julgados (retroação total)? Ou somente aqueles 
cujos fatos geradores ocorreram a partir da vigência da Lei nº 12.973, de 
2014 (retroação restrita)?

Lei Complementar nº 160, de 2017

“Art. 9º. O art. 30 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido 
dos seguintes §§ 4º e 5º: 

Art. 30. (...)

§ 4º. Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto 
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos 
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, ve-
dada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.

§ 5º. O disposto no § 4º deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrati-
vos e judiciais ainda não definitivamente julgados.” (destacou-se)

Comentário: A dúvida de interpretação fica evidenciada na divergência 
ocorrida na Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do Carf. No 
Acórdão 9101-003.841 (sessão de 03/10/2018), é adotado o entendimento 
da retroação total. Mas praticamente em seguida, no Acórdão 9303-
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48.  Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&i-
dAto=13034. Acesso em: 30 mar. 2021.
49. Pergunte-se: não é o mesmo que dizer que a IN se tornou ilegal? A Cosit, como órgão interno à RFB, 
possui competência para tanto?

007.736 (sessão de 12/12/2018), o entendimento adotado é o da retroação 
restrita. O exemplo mostra que um dispositivo de redação aparentemente 
clara pode gerar dúvida quando de sua aplicação em situações concretas. 

EFICÁCIA: A Lei nº 13.204, de 2015 revogou a Lei nº 91, de 1935, a qual 
instituía a declaração de utilidade pública para entidades civis sem fins 
lucrativos. Contudo, continua em vigência o art. 28, § 3º, “a” da IN SRF nº 
11, de 1996 (apuração do IRPJ e da CSLL),48 que exige o reconhecimento 
de utilidade pública por ato formal de órgão competente da União de tais 
entidades para que as doações a elas feitas sejam dedutíveis.

IN SRF nº 11, de 1996

“Art. 28. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição 
social sobre o lucro é vedada a dedução das despesas com doações e contribuições 
não compulsórias.

§ 1º A vedação de que trata este artigo não se aplica, exclusivamente, em relação às:

(...)

b) doações efetuadas: (...) 3. a entidades civis, legalmente constituídas no Brasil, sem 
fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa 
jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade onde 
atuem, até o limite de dois por cento do lucro operacional, antes de computada a sua 
dedução, observado o disposto no § 3º.

(...)

§ 3º Na hipótese de que trata o § 1º, b, 3, a dedutibilidade das doações está condicio-
nada a que:

a) a entidade civil beneficiária tenha sido reconhecida de utilidade pública 
por ato formal de órgão competente da União, exceto quando se tratar de enti-
dade que preste exclusivamente serviços gratuitos em benefício de empregados da 
pessoa jurídica doadora;” (destacou-se)

Comentário: A dúvida foi resolvida pela SC Cosit nº 271, de 2018, que 
tratou do fim da necessidade de título de utilidade pública. A SC se limitou 
a declarar que a IN SRF nº 11, de 1996, estava desatualizada e em desacordo 
com a matriz legal vigente (Leis nº 13.204, de 2015, e nº 13.019, de 2014).49
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62 AMBIGUIDADE: No caso de depósito do montante integral, cabe ou não 
efetuar o lançamento de ofício?

Diz a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit nº 3, de 2016:

SCI Cosit nº 3, de 2016

“DEPÓSITO EM MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBU-
TÁRIO. LEVANTAMENTO DOS VALORES. O depósito constitui o crédito tributá-
rio, conforme art. 150 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 
Nacional – CTN), sendo desnecessário o lançamento de ofício para tanto. O le-
vantamento de (valores do) depósito não desconstitui o crédito tributário corres-
pondente, sendo descabida a formalização de lançamento pelo Fisco, visto ser 
desnecessário, em atenção ao princípio da eficiência.” (destacou-se)

Comentário: Como no âmbito da RFB as SC e as SCI são vinculantes, 
elas devem ser vistas como documentos normativos. A ambiguidade 
da SCI Cosit nº 3, de 2016, se evidencia na divergência em sua aplicação 
pelas antigas Delegacias de Julgamento da RFB (DRJs) anteriores à 
reestruturação. A corrente majoritária era no sentido de que o lançamento 
seria desnecessário, mas permitido e, portanto, válido (p.ex., Ac. DRJ/RJO 
14-98553, de 26/09/19; Ac. DRJ/SPO 16-89685, de 18/09/19; Ac. DRJ/BHE 
2-91426, de 12/03/19; Ac. DRJ/BSB 3-81647, de 19/09/18). Por outro lado, 
a corrente minoritária seguia a linha de que o lançamento era vedado, 
porque desnecessário (p. ex., Ac. DRJ/RJO 12-113377, de 14/01/20; Ac. DRJ/
CTA 6-66910, de 05/07/19; Ac. DRJ/SPO 16-86598, de 25/03/19). Note-se 
que havia discordância dentro da mesma DRJ (RJO e SPO).

VAGUEZA: Um caso dramático de vagueza de critério é o de “insumo” no 
âmbito do PIS-Pasep e Cofins para fins de aproveitamento de crédito no 
regime não-acumulativo. 

Comentário: Uma extensa pesquisa da jurisprudência do antigo Conselho 
de Contribuintes e do Carf mostrou o seguinte:50 de 2006 a 2010, era 
aplicado o conceito de insumo do IPI, tal como entendia a RFB.51 Uma 
segunda fase, começando em 2008 e indo até 2012, passou a associar 
“insumos” a todos os custos de produção ou de prestação de serviços 
nos termos da legislação do IRPJ. Mais ou menos no mesmo período 

50. Vasconcelos; Silva; Rodrigues; De Santi; Moreira Jr.; Faro; Martins; Minatel; Hoffmann, PIS e Cofins – 
conceito de insumos (2016), pp. 651-701. Michels, O conceito de insumo no âmbito da contribuição para 
o PIS e da Cofins: a lenta consolidação dos critérios de definição do direito a crédito na sistemática da não 
cumulatividade (2015), pp. 271-284.
51. IN SRF nº 247, de 2002, e SRF nº 404, de 2004.
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52. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?repetitivos=JULGADO+E+-
CONFORME+E+%22RECURSOS+REPETITIVOS%22&processo=1221170&b=ACOR&thesaurus=JURIDI-
CO&p=true. Acesso em: 05 abr. 2021. De observância obrigatória pela RFB desde a expedição da Nota SEI 
nº 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1, de 2014.

houve uma corrente minoritária que aproximava “insumo” do conceito 
contábil de custo por absorção. A partir de 2012, consolidou-se no Carf 
um entendimento, afastado da legislação do IPI e do IRPJ, de que “insumo” 
expressa um conceito relacional, sendo necessária, caso a caso, a análise de 
quão essencial um bem ou serviço é para a atividade do contribuinte.

Sem surpresa alguma, a questão foi levada ao Poder Judiciário, chegando 
até o STJ, o qual, em 2018, encerrou a polêmica decidindo o seguinte no 
REsp 1.221.170/PR (em sede do incidente de recursos repetitivos):52

“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou rele-
vância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de deter-
minado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica 
desempenhada pelo Contribuinte. 

(STJ. Recurso Especial 1.221.170/PR. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Fi-
lho. Brasília. j. em 22/02/2018).”

A fixação, por si só, de um critério para determinar se um dado bem ou serviço 
é “insumo” muito contribui para reduzir o problema de vagueza. Contudo, 
é de se considerar uma potencial vagueza residual quanto aos termos 
“essencialidade” e “relevância”, embora o Tribunal, na fundamentação da 
decisão, tenha procurado defini-los.

ANTINOMIA: Não é de estranhar que a copiosa, mutante e casuística 
legislação do PIS/Cofins gere dúvidas de interpretação. Abaixo, a ementa 
da SC Cosit nº 97, de 2017, que tratou de um caso de antinomia:

SC Cosit nº 97, de 2017

“SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA ZERO. CONFLITO APARENTE. 
APLICAÇÃO DA NORMA MAIS ESPECÍFICA. Nas hipóteses em que a opera-
ção se enquadra em ambos dispositivos legais, a suspensão de pagamento da 
Cofins estabelecida pelo revogado inciso II do art. 32 da Lei nº 12.058, de 2009, 
prevalece sobre a redução a zero de alíquota estabelecida pelo art. 2º da Lei nº 
10.996, de 2004, porque a suspensão de pagamento constitui norma mais espe-
cífica, já que os arts. 32 a 37 da Lei nº 12.058, de 2009, estabeleceram um mi-
crorregime de cobrança da contribuição adaptado e aplicável a todo o mercado 
de subprodutos da carne bovina.” (destacou-se)
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64 Comentário: Uma das perguntas do consulente era sobre o regime de 
incidência do PIS/Cofins aplicável às operações de venda de charque às 
pessoas jurídicas estabelecidas na ZFM que se enquadrassem tanto nas 
regras de suspensão do pagamento das contribuições fixadas pelo inc. 
II do art. 32 da Lei nº 12.058, de 2009 (enquanto esteve vigente), quanto 
nas regras de alíquota zero das contribuições estabelecidas pelo art. 2º da 
Lei nº 10.996, de 2004. Considerando o que diz a ementa, o antecedente 
seria a ocorrência de uma operação enquadrável em ambos os dispositivos 
legais e os consequentes em disputa, cada uma das regras de incidência 
aplicáveis calcadas nos dispositivos em questão.

LACUNA NORMATIVA: Inaplicabilidade da multa aduaneira do art. 84 da MP 
nº 2158-35, de 2001, na exportação, apesar de determinação legal expressa. 

MP 2.158-35, de 2001

“Art.84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria: 

I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomen-
claturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identifi-
cação da mercadoria; ou 

II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.” (destacou-se)

Lei 10.833, de 2003

“Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de 
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das 
mercadorias constantes da declaração de importação. 

§ 1º A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador 
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou in-
completa informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial 
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. 
(destacou-se)

(...)

§ 3º Quando aplicada sobre a exportação, a multa prevista neste artigo incidirá 
sobre o preço normal definido no art. 2º do Decreto-Lei nº 1.578, de 11 de outubro de 
1977. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)”

Comentário: Conforme entendimento exarado na SCI Cosit nº 16, de 
2016, havia uma lacuna antes da Lei nº 13.043, de 2014. Embora o art. 69 



da Lei nº 10.833, de 2003, expressamente previsse a aplicação da multa 
sobre o exportador, a base de cálculo era o valor aduaneiro da mercadoria 
– um conceito jurídico exclusivo da importação. Ou seja, se a norma fosse 
montada, o antecedente preveria uma conduta infratora na exportação, 
mas sem indicar, no consequente, a correspondente base de cálculo da 
multa. A lacuna só foi sanada com a inclusão do § 3º no referido art. 69 pela 
Lei nº 13.043, de 2014.

LACUNA AXIOLÓGICA: No processo administrativo fiscal (PAF), seria 
admissível a juntada de provas em momento posterior à impugnação?

A possibilidade de apresentar provas após a impugnação é restrita a apenas 
três hipóteses excepcionais, conforme o § 4º do art. 16 do Decreto nº 70.235, 
de 1972: 

Decreto nº 70.235, de 1972 (com a redação dada pela Lei nº 9.532, de 1997)

“Art. 16. A impugnação mencionará:

(...)

§ 4º A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o 
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (destacou-se)

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo 
de força maior;

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”

Difícil imaginar espaço no âmbito administrativo-tributário para decisões 
contra legem ou praeter legem. Contudo, existe o Acórdão 103-22.241 (sessão 
de 23/03/2006) do extinto 1º Conselho de Contribuintes, cuja ementa diz:

“PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ADITAMENTO À IMPUGNAÇÃO. 
Instaurado tempestivamente o litígio, provas e razões adicionais à impugnação 
apresentadas após o prazo previsto no artigo 15 do Decreto n° 70.235/72, e antes 
da decisão de primeira instância, referentes às matérias previamente questionadas, 
devem ser consideradas no julgamento, sob pena de caracterizar-se cerceamento de 
direito de defesa. (1º Conselho de Contribuintes. Ac. 103-22.241. Relator Aloysio José 
Percínio da Silva. Sessão de 23/03/2006).”

Existem ainda os seguintes acórdãos, de relatores diferentes, na mesma 
linha: 103-22.421, de 06/06/2006 e 107-08.825, de 24/02/2007.
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66 Comentário: Entende-se que o órgão julgador “inventou” uma 4ª hipótese, 
cuja redação poderia ser: “d) refira-se a matéria previamente questionada, 
desde que seja apresentada antes da decisão de 1ª instância, ainda que após o prazo 
previsto no art. 15”. A argumentação do acórdão é muito sucinta, dizendo 
somente que deixar de apreciar a prova caracterizaria cerceamento do 
direito de defesa. Poder-se-ia dizer que os julgadores estabeleceram uma 
nova hipótese porque a norma de apresentação de provas na 1ª instância 
seria subinclusiva do ponto de vista da promoção do direito de defesa. 

Comentários Finais

Socorreu-se de autores que, a grosso modo, seguem a abordagem do direito 
como linguagem. Esta opção metodológica facilitou desenvolver tanto 
uma análise teoricamente consistente quanto uma ordenação racional das 
espécies de dificuldades identificadas na literatura consultada.

Porém, genericamente, as tipologias não são certas ou erradas – são 
menos ou mais úteis. Logo, mais que uma pretensa qualidade teórica, a 
expectativa é que a tipologia apresentada tenha um valor heurístico, ou 
seja, que de fato auxilie a todos que precisam, por assim dizer, “decodificar” 
as mensagens normativas (quem é obrigado/proibido/permitido fazer o 
quê) carreadas na legislação a identificarem as dificuldades que emergem 
na interpretação dos documentos normativos. Um bom diagnóstico é o 
primeiro passo para uma boa solução. Que os exemplos tenham ilustrado 
a utilidade da tipologia.

Por outro lado, absteve-se de examinar possíveis formas de solução para 
os tipos de dúvidas apontados. A magnitude da tarefa a torna merecedora 
de um estudo específico.
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Abstract

This article aims to discuss the need for the transparency of the 

The theme of this work is an investigation about the legal nature 

of the so-called “exclusive investment funds” and the tax conse-

quences resulting from this fact, elaborated through bibliographic 

research, seeking the real qualification of this institute for the le-

gal world, allowing its correct understanding and extracting the 

legal consequences, in particular, the tax ones. In the end, it is con-

cluded that the so-called “exclusive investment funds” have a legal 

nature of extension of the natural or legal person, according to the 

qualification of the sole shareholder.

Keywords: exclusive investment funds.

Resumo

O tema do presente trabalho é uma investigação sobre a natureza 

jurídica dos denominados “fundos de investimentos exclusivos” 

e as consequências tributárias decorrentes desse fato, elaborado 

mediante pesquisa bibliográfica, buscando-se a real qualificação 

desse instituto para o mundo jurídico, permitindo a sua correta 

compreensão e extração das consequências jurídicas, em especial, 

as tributárias. Ao final, chega-se à conclusão de que os denomina-

dos “fundos de investimentos exclusivos” têm natureza jurídica de 

extensão da pessoa física ou jurídica, conforme a qualificação do 

cotista único.

Palavras-chave: fundos de investimentos exclusivos.
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72 Introdução

A maior parte dos fundos de investimento disponíveis no mercado é 
formada pela reunião de uma grande quantidade de cotistas, que possuem 
uma fração, de acordo com a quantidade de cotas adquiridas, de todos os 
recursos do fundo, de tudo que o fundo tem para investir. 

Com a junção de recursos de uma ampla quantidade de investidores, 
o fundo de investimento dispõe de um grande poder de barganha na 
negociação de melhores taxas de retorno para seus investimentos, poder 
esse inalcançável para os investidores considerados individualmente.

Aplicando por intermédio de fundos de investimento, o investidor também 
tem acesso a diversos ativos e a diferentes possibilidades estratégicas de 
investimentos que dificilmente conseguiria realizar individualmente, 
diversificando-os e diluindo riscos característicos dos investimentos nos 
mercados financeiro e de capitais.

Por fim, por meio de fundos de investimento, o investidor pode contar 
com uma gestão técnica de ativos e de distribuição de riscos, realizada 
por profissionais conhecedores do mercado, que, na quase totalidade dos 
casos, pode proporcionar resultados superiores ao de uma gestão direta 
pelo investidor.

Fernando Schwarz Gaggini sintetiza as ideias acima:

“Os fundos de investimento partem da premissa de que a junção do patrimônio de 
diversas pessoas permite a obtenção de melhores resultados para o todo em rela-
ção aos que seriam obtidos isoladamente, ao mesmo tempo em que representam 
um novo canal de investimento, em especial para pequenos investidores, que po-
dem assim ter acesso aos mais variados produtos financeiros, que de outra forma 
seriam inacessíveis.”  1

No Brasil, abriu-se a possibilidade de um fundo de investimento ser 
constituído por uma única pessoa, um único cotista: os denominados 
“fundos de investimento exclusivos”. Nesses casos, o dito fundo de 
investimento é moldado totalmente em função das peculiaridades do único 
cotista, o qual tem participação ativa na determinação das estratégias de 

1. Gaggini, Fundos de investimento no direito brasileiro (2001).
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mesmo customizar os relatórios para acompanhamento de resultados. Essa 
estrutura traz evidentes vantagens tributárias, sucessórias e de gestão de 
investimentos, em relação ao mesmo investimento realizado isoladamente, 
sem se utilizar do fundo exclusivo.

Entretanto, pelos argumentos que serão a seguir expostos, opina-se no 
sentido de que não é possível a existência de fundos de investimento 
exclusivos, com um único cotista, sendo, inclusive, sua regulamentação 
pelo órgão regulador ilegal, como mais adiante será demonstrado. Neste 
trabalho, analisar-se-á somente as consequências tributárias desse fato.

Desenvolvimento

Fundos de Investimento

Os fundos de investimento tiveram sua origem em necessidades 
econômicas, em fatos econômicos. O próprio mercado movimentou-se de 
modo a criar essa figura que, posteriormente, foi trazida para o mundo 
jurídico, transformando-o também num fato jurídico.

O surgimento da necessidade de um instrumento dotado de flexibilidade, 
de segurança jurídica, que permitisse a reunião de recursos econômicos 
destinados ao investimento, oferecendo melhores resultados financeiros 
em razão de uma maior diluição de riscos e de gestão profissional, motivou 
a criação dos fundos de investimento. 

Como é natural, todos procuram, em seus investimentos, segurança, 
rentabilidade e liquidez. Uma forma prática e relativamente simples de 
obter esses atributos é somando esforços e distribuindo riscos. Somar 
esforços, no sentido de se reunir recursos financeiros de várias pessoas, 
aumentando seu poder de barganha e possibilitando aquisição de diferentes 
ativos financeiros, e distribuir riscos, no sentido de que, havendo vários 
ativos diferentes, as baixas rentabilidades de uns poderão ser compensadas 
com altas rentabilidades de outros. Um grau maior de liquidez também 
poderá ser atingido, caso se mantenha o grupo de investidores aberto: 
aqueles que desejam se retirar sempre encontrarão outros desejosos de 
adquirir sua participação.
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nacional: segundo informações dos boletins de fundos de investimento 
da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais, Anbima, a indústria brasileira de fundos ultrapassou a marca de 
14 milhões de contas, com volume captados de R$ 56,7 bilhões até abril de 
2018, superando a média de R$ 34,5 bilhões verificada entre os meses de 
janeiro e abril dos últimos quatro anos. 2

Necessário, então, delimitar-se com clareza os contornos e as características 
fundamentais desse instituto, dessa massa de recursos reunidos pelos 
participantes, com natureza própria e fins definidos, qual seja, aumentar 
seu patrimônio com segurança, rentabilidade e liquidez, de modo a 
adequá-lo ao sistema jurídico, permitindo a sua correta compreensão e 
extração das consequências jurídicas.

Notícia Histórica

Apesar de não haver consenso na doutrina, acredita-se que os primeiros 
fundos de investimento surgiram na Holanda, no século XVIII, cuja 
capital, Amsterdã, já possuía, nessa época, mercado financeiro bastante 
organizado e diversificado, contando com mais de cem diferentes ativos de 
diversas companhias e de governos estrangeiros para negociação. 3

De outro lado, nos países de tradição anglo-saxônica, o nascimento dos 
fundos de investimento foi caracterizado pela criação do Foreign and Colonial 
Government Trust,4  no ano de 1868, em Londres, em cujo mercado os fundos de 
investimento passaram a ser conhecidos como investments trusts.5  

No Brasil, o primeiro diploma legal nacional sobre a matéria é o Decreto-
Lei nº 7.583, de 25 de maio de 1945, editado sob a influência do Investment 
Company Act norte-americano, de 1940. O aludido diploma legal nada 
mais é que uma curta referência à sociedade de investimento, juntamente 
com as sociedades de crédito e de financiamento, deixando ao encargo do 
Ministério da Fazenda a edição de normas para regulamentá-las.

2. http://www.anbima.com.br/pt_br/noticias/industria-de-fundos-ultrapassa-14-milhoes-de-contas-e-
-capta-r-57-6-bilhoes-ate-abril.htm. Acesso em: 04 mai. 2021.
3. Goetzmann; Rowenhorst, The origins of value: the financial innovations that created modern capi-
tal markets (2005).
4. Ibid. 
5. Fink, The rise of mutual funds: an insider´s view (2011).
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6.  Artigo 5º, XV, “a”, combinado com artigo 65, IX, ambos da Constituição Federal de 1946.

Posteriormente, foi editada pelo Ministério da Fazenda a Portaria nº 309, de 
1959, considerada o instrumento básico das sociedades de financiamento 
e de investimento, apesar de a Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, 
já haver determinado que elas não seriam consideradas pessoas jurídicas 
para fins de imposto de renda. 

Esse diploma normativo, ainda que, em tese, viciado em sua origem, por 
usurpação da competência constitucionalmente conferida ao Congresso 
Nacional,6 autorizou expressamente a constituição de fundos em conta 
de participação ou em condomínio pelas sociedades de investimento, bem 
como pelas sociedades de crédito e de financiamento.

Os fundos em conta de participação não foram atrativos ao incipiente 
mercado de capitais brasileiro principalmente em função da possibilidade 
de confusão entre o conjunto de recursos aportados pelos investidores, 
sócios ocultos, e o patrimônio da administradora, sócia ostensiva.

De outro lado, os fundos em condomínio possibilitavam a formação do mesmo 
conjunto de recursos aportados pelos investidores sem, com isso, implicar em 
responsabilização pessoal da administradora, pois esta não mais constava como 
sócia ostensiva, como ocorria no caso de fundos em conta de participação. 

Além disso, essa estrutura possibilitava uma maior liberdade de resgate 
de recursos para os investidores que eventualmente quisessem se desligar 
desses esquemas de investimentos coletivos. A dinâmica do contínuo fluxo 
de recursos aportados no fundo de investimento ou dele retirados, muitas 
vezes por dezenas ou mesmo milhares de participantes, evidencia-se 
totalmente incompatível com o esquema da antiga conta de participação. 

Assim, os fundos de investimento em condomínio foram incorporados ao 
mercado de capitais brasileiro, revestindo a forma jurídica a ser adotada 
pelas companhias de investimento.

Conceituando os fundos de investimento como uma comunhão de recursos, 
assume-se que estes seriam de propriedade de todos os investidores, em 
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proporção das cotas correspondentes a frações ideais do patrimônio do fundo.

Definição Doutrinária

Para De Plácido e Silva, o significado jurídico de “fundos” é de “haveres, 
recursos financeiros, de que se podem dispor no momento ou postos para 
determinado fim, feita abstração a outras espécies de bens”.7

Similarmente, Arnoldo Wald assevera que “o fundo é um patrimônio com 
destino específico, abrangendo elementos ativos e passivos vinculados a 
um certo regime que os une mediante a afetação dos bens a determinadas 
finalidades, que justifiquem a adoção de um regime jurídico próprio”.8

Segundo António Soares,

“Os fundos de investimento são patrimônios autónomos, despersonificados, que 
pertencem, em regime de comunhão especial, a uma pluralidade de pessoas, singu-
lares ou colectivas – designadas por participantes –, que contribuíram com capital 
para a formação do patrimônio do fundo.” 9(sic)

Sucintamente, pode-se, então, com suporte nos conceitos acima elencados, 
definir que os fundos de investimento representam uma comunhão 
de recursos oriundos da poupança popular, reunidos sob a forma de 
condomínio, destinados à aplicação em títulos e valores mobiliários. 10

Essa é a corrente doutrinária majoritária, que defende a posição de que 
os fundos de investimento não possuem personalidade jurídica, sendo 
caracterizados como uma reunião, uma comunhão de recursos financeiros, 
sob o regime de condomínio, destinados, como acima afirmado, à aplicação 
em títulos e valores mobiliários. 

Para os adeptos da Teoria Condominial, acima descrita, os fundos de 
investimento, na verdade, possuem natureza jurídica de condomínio, mas 
de um tipo especial, sujeito a um regime jurídico misto, composto por 

7. Silva, Vocabulário jurídico (1989). 
8. Wald, Da natureza jurídica do fundo imobiliário. Revista de direito mercantil, industrial, econômico 
e financeiro (1990). 
9. Soares, Direitos inerentes a valores mobiliários. Direito dos Valores Mobiliários (1999).
10. Eizirik; Gaal; Parente; Henriques, Mercado de capitais – regime jurídico (2008).
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11. Ibid.
12. Há, ainda, aqueles que defendem a Teoria da Propriedade Fiduciária dos fundos de investimento, nos 
quais os cotistas não possuiriam direito real sobre o patrimônio do fundo, ficando para o administrador a 
titularidade do domínio. Os direitos desses cotistas seriam apenas obrigacionais, fazendo jus somente ao 
recebimento dos rendimentos e ao reembolso da cota, bem como ao eventual ressarcimento pelos danos 
causados culposamente pelo administrador. Essa teoria é de difícil aplicação no Brasil, visto que, entre nós, 
diversamente dos países de tradição common law, não se admite a divisão do direito de propriedade: este é 
absoluto e exclusivo.

regras gerais contidas no Código Civil e por regras específicas previstas, 
por exemplo, na Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965. 

Cumpre destacar, entretanto, que parte da doutrina é crítica à Teoria 
Condominial dos fundos de investimento, alegando que a caracterização 
dos fundos como condomínios não se amolda às prescrições contidas no 
Código Civil, no que diz respeito a esse instituto.

Para essa linha doutrinária, os fundos de investimento se encaixariam com mais 
perfeição no arcabouço jurídico concernente às sociedades, pois estas, assim 
como os fundos, constituem reuniões de capitais, consubstanciados nas cotas ou 
nas ações, e não reuniões de pessoas determinadas, entre outros argumentos. 

Esse posicionamento da Teoria Societária é combatido com a assertiva de 
que, diversamente do que acontece com as companhias de investimento ou 
sociedades empresárias, os fundos de investimento apresentam uma feição 
contratual e não societária, visto que entre os investidores (cotistas) não 
há qualquer relação interpessoal associativa, ou affectio societatis. A relação 
entre os cotistas dos fundos é completamente irrelevante, em regra, para 
a constituição e o funcionamento destes, pois os investidores, ao aderirem 
aos fundos, vinculam-se ao administrador somente. 11

Neste trabalho, optou-se por seguir a doutrina majoritária da Teoria 
Condominial dos fundos de investimento, basicamente pelo argumento 
descrito no parágrafo anterior, deixando uma análise mais aprofundada 
das críticas à Teoria Societária para uma outra oportunidade.12

Definição Regulamentar

A Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, buscando disciplinar e fiscalizar 
uma série de atividades realizadas pelo mercado de capitais, instituiu a 
Comissão de Valores Mobiliários, CVM, conforme seu artigo 5º:

“entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com 
personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa 
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78 independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade 
de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária.”

Cumprindo o seu propósito, a CVM, por meio de inúmeras instruções 
normativas, trouxe regulamentações de fundos de investimento, nas quais 
o requisito de organização em forma de condomínio é essencial. 

Como exemplos, pode-se citar a Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro 
de 2001, que regulamenta a constituição e o funcionamento de fundos de 
investimento em direitos creditórios e de fundos de investimento em cotas 
de fundos de investimento em direitos creditórios, e traz, em seu artigo 2º, 
inciso III, a seguinte definição: “uma comunhão de recursos que destina 
parcela preponderante do respectivo patrimônio líquido para a aplicação 
em direitos creditórios”. 

Quanto aos fundos abertos e fechados, que diz respeito à quando os 
investidores podem resgatar os recursos, o inciso V prescreve que o primeiro 
é “o condomínio em que os condôminos podem solicitar resgate de cotas, em 
conformidade com o disposto no regulamento do fundo” e o segundo, 

“o condomínio cujas cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração 
do fundo ou de cada série ou classe de cotas, conforme estipulado no regulamento, 
ou em virtude de sua liquidação, admitindo-se, ainda, a amortização de cotas por 

disposição do regulamento ou por decisão da assembleia geral de cotistas.”

A IN CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, que dispõe sobre a constituição, 
o funcionamento e a administração dos Fundos de Investimento em 
Participações, prescreve, em seu artigo 5º, que

“O Fundo de Investimento em Participações, constituído sob a forma de condomí-
nio fechado, é uma comunhão de recursos destinada à aquisição de ações, bônus de 
subscrição, debêntures simples, outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou 
permutáveis em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas, bem como 
títulos e valores mobiliários representativos de participação em sociedades limita-
das, que deve participar do processo decisório da sociedade investida, com efetiva 
influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.”

Finalmente, a IN CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, que dispõe 
sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de 
informações dos fundos de investimento, os definiu como “uma comunhão 
de recursos, constituído sob a forma de condomínio, destinado à aplicação 
em ativos financeiros”.
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Sob a nova ordem constitucional, o primeiro marco legal a trazer elementos 
definidores dos fundos de investimentos foi a Lei nº 8.668, de 25 de junho 
de 1993, que previa regras sobre a constituição e o regime tributário dos 
Fundos de Investimento Imobiliário, entre outras providências. 

Conforme seus artigos 1º e 2º, ficaram instituídos os Fundos de Investimento 
Imobiliário, sem personalidade jurídica, caracterizados pela comunhão 
de recursos, captados por meio do Sistema de Distribuição de Valores 
Mobiliários, na forma da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados 
a aplicação em empreendimentos imobiliários e seriam constituídos sob a 
forma de condomínio fechado, proibido o resgate de quotas, com prazo de 
duração determinado ou indeterminado.

O artigo 23 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, autorizou a 
instituição de fundos mútuos de investimento em empresas cuja atividade 
principal seja a inovação, caracterizados pela comunhão de recursos 
captados por meio do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários, na 
forma da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados à aplicação em 
carteira diversificada de valores mobiliários de emissão dessas empresas.

A Lei nº 11.478, de 29 de maio de 2007, alterada pela Lei nº 12.431, de 24 de 
junho de 2011, que

“Institui o Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) e o 
Fundo de Investimento em Participação na Produção Econômica Intensiva em Pes-

quisa, Desenvolvimento e Inovação (FIP-PD&I) e dá outras providências.”

Trouxe, em seu art. 1º, a seguinte disposição sobre fundos de investimento:

“As instituições autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o 
exercício da administração de carteira de títulos de valores mobiliários poderão 
constituir Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) e 
Fundo de Investimento em Participação na Produção Econômica Intensiva em Pes-
quisa, Desenvolvimento e Inovação (FIP-PD&I), sob a forma de condomínio fecha-
do, que terão, respectivamente, por objetivo o investimento no território nacional 
em novos projetos de infraestrutura e de produção econômica intensiva em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação.”

Como se pode verificar das disposições acima, mencionadas a título de 
exemplo, as definições legais também convergem para a necessidade de 
reunião de recursos sob o regime de condomínio para a caracterização 
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80 dos fundos de investimento, com a aplicação desses recursos segundo as 
diretrizes de investimento de cada fundo em particular. 

Condomínio

Do até aqui exposto, percebe-se a íntima relação existente entre os fundos 
de investimento e o regime condominial, sendo aqueles por todos definidos 
como “condomínio de recursos”. Imprescindível, portanto, a análise do 
instituto jurídico do condomínio. 

Não se pretende, neste trabalho, esgotar a análise deste importante instituto, 
já efetuada por inúmeros doutrinadores nacionais e internacionais, mas 
simplesmente apresentar aqueles elementos caracterizadores necessários 
e suficientes para a correta compreensão do problema.

De início, verifica-se que não há definição legal de condomínio ou de 
propriedade no ordenamento jurídico brasileiro. O Código Civil não 
conceitua abstratamente o condomínio, optando por um critério mais 
concreto, descrevendo seu conteúdo, prescrevendo, em seu artigo 1.228, 
que o direito de propriedade garante ao seu titular “a faculdade de usar, 
gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 
injustamente a possua ou detenha”.

A concepção romana do condomínio é indicada por Ulpiano, citado por 
Bevilaqua,13 para quem o:

“condomínio, ou compropriedade, é o direito de propriedade, exercido, por mais de 
uma pessoa, conjuntamente, sobre uma coisa, cabendo a cada uma o mesmo poder 
jurídico, idealmente na totalidade e nas mínimas partes da coisa: communis om-
nium est non qusi singulorum totus, sed pro partibus utique indivisis, ut intellectu 
magis partes habeant, quam corpore.” (destaques do original)

A tarefa de definir os contornos do instituto jurídico do condomínio 
ficou, então, ao encargo da doutrina. Segundo Orlando Gomes,14 a 
situação jurídica de concorrência de direitos iguais na mesma coisa 
tem o nome genérico de “comunhão”: a concorrência de direitos de 
propriedade, espécie de comunhão, dá-se o nome de condomínio 
ou copropriedade. 

13. Bevilaqua, Direito das coisas (1941).
14. Gomes, Direitos reais (1969).
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espécie. A primeira conceitua a situação ampla em que o sujeito de direito é 
constituído por várias pessoas, enquanto o segundo se caracteriza quando 
a comunhão tem por objeto o exclusivo direito de propriedade.

Como se percebe do acima citado artigo 1.228 do Código Civil, a propriedade 
é um direito exclusivo, pois o domínio exercido pelo proprietário sobre uma 
coisa afasta qualquer outro domínio que sobre ela eventualmente recaia. 
Entretanto, no comércio social, surgiu a realidade concreta na qual várias 
pessoas detêm o direito de propriedade sobre uma coisa, fazendo nascer a 
copropriedade, o condomínio.

Assim afirma Félix Ruiz Alonso: 

“A copropriedade nada mais é do que uma maneira especial de apresentar-se a pro-
priedade: é a propriedade em comum. Tem de especial, pois, que o proprietário, em 
vez de ser só uma pessoa, são várias pessoas, consorciadas na propriedade por força 
da coisa comum, que as une.”15 (sic)

A ideia de direito subjetivo de propriedade fica, então, mitigada, pois 
num mesmo momento, no condomínio, há vários domínios, exercidos por 
sujeitos diferentes, sobre uma só coisa, sendo, dessa forma, o direito de 
propriedade dividido entre vários titulares, na medida de seus quinhões.

De acordo com a teoria mais aceita pela doutrina acerca da natureza jurídica 
do condomínio, a Teoria da Propriedade Plúrima Total, no condomínio os 
direitos dos condôminos são autônomos, mas têm um objeto comum, o que 
ocasiona a concorrência entre eles, razão pela qual se limitam uns aos outros. 

Os antes mencionados quinhões não se caracterizam como partes ideais 
da coisa ou do direito, nem mesmo quanto aos valores pelos quais cada 
condômino participa do condomínio, mas tão somente dizem respeito a 
proporção em que se harmonizarão os múltiplos direitos de propriedades 
detidos sobre a mesma coisa indivisa. Cada um dos condôminos é titular de 
um único direito sobre a coisa, que são qualitativamente iguais entre eles, 
mas quantitativamente diferentes.

Seguindo a diretriz acima exposta, o regime jurídico do condomínio 
estabelecido pelo Código Civil relaciona-se com a existência de diversos 

15. Alonso, Os fundos de investimento. Condomínios mobiliários. Revista da Faculdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo (1971).
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estado de concorrência. Como cada condômino é titular de um direito de 
propriedade qualitativamente igual aos demais direitos de propriedade 
exclusivos, os direitos do condômino se assemelham aos do proprietário. 

A contradição entre a aceitação do condomínio como pluralidade de 
domínios concorrentes sobre a mesma coisa e o caráter exclusivo do direito 
de propriedade justifica a qualificação do condomínio como situação 
eventual e transitória, que deveria ser sempre extinta o mais depressa 
possível. Extinção que ocorreria sempre pelo perecimento da coisa objeto 
do condomínio ou pela convergência do direito de propriedade, antes 
dividido entre vários condôminos, na figura de uma só pessoa que, nesse 
momento, torna-se proprietário único do bem.

Isso decorre do caráter forçoso e não voluntário do condomínio tradicional, 
em que uns coproprietários são obrigados a repartir “a faculdade de usar, 
gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 
injustamente a possua ou detenha” com outros. 

De outro lado, configuração completamente diferente tem os condomínios 
voluntários, nos quais um agrupamento de pessoas, por sua própria 
vontade, compartilha entre si o direito de propriedade de determinado 
bem ou, no caso dos fundos de investimento, uma massa de recursos. 
Nada impede que pessoas possam se consorciar e, voluntariamente, se 
pôr de acordo para possuir, em condomínio, determinado bem, podendo, 
inclusive, delimitar entre si os direitos e obrigações de cada um, em relação 
à coisa possuída em condomínio.

Félix Ruiz Alonso esclarece que

“O coproprietário do condomínio voluntário sabe que entrou com uma parcela ape-
nas e, por isso, tem consciência de ser proprietário duma parte, do quinhão ou par-
cela que se lhe atribui. Neste condomínio, o todo permanece unido em função do fim 
superior, normalmente de tipo econômico, que se persegue. (...) Cada coproprietário 
continuará a ser dono da sua fração, embora integrada no condomínio pelos bene-
fícios que deste novo estado se auferirão.” 16

16. Ibid. 
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83Ademais, essa voluntariedade não transfigura o condomínio em sociedade: 
o desejo de compartilhar com outros o direito de propriedade de um 
conjunto de recursos não configura a affectio societatis, visto que a vontade 
não é elemento exclusivo das sociedades, não transmutando, por si só, o 
condomínio em sociedade.

Como característica adicional, o condomínio de recursos em que se 
enquadram os fundos de investimentos é aquele denominado “pro 
diviso”, na qual o bem possuído em copropriedade sempre pode ser 
dividido: a comunhão existe de direito, mas não de fato, uma vez que cada 
condômino já se localiza numa parte determinada da coisa, no caso, sua 
cota de participação na massa patrimonial do fundo. Essa divisão em partes 
permite, a qualquer participante, e no momento que achar conveniente 
ou oportuno, em regra, abandonar o condomínio, sem pôr em risco a 
continuidade da massa condominial.

Natureza Jurídica

Pode-se, então, com suporte na melhor doutrina e no até aqui discutido, 
deduzir claramente que a natureza jurídica dos fundos de investimento é 
de condomínio de recursos que, segundo regras do próprio fundo, serão 
alocados de modo a maximizar os retornos financeiros e a minimizar os 
riscos inerentes ao mercado de capitais. 17

Fundos de Investimento Exclusivos

Destoando de todas as outras instruções regulamentadoras de fundos de 
investimento, por meio da IN CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, a 
CVM tornou possível a constituição de fundos de investimento exclusivos, 
prevendo, no artigo 130, caput, da mencionada instrução que “considera-
se “exclusivo” o fundo para investidores profissionais constituído para 
receber aplicações exclusivamente de um único cotista”.

17. Entretanto, cumpre alertar que não há pleno enquadramento da disciplina jurídica do condomínio pre-
vista pelo Código Civil no contexto dos fundos de investimento. O regime condominial a que se sujeitam os 
fundos de investimento é um regime jurídico misto, composto por regras gerais contidas no Código Civil 
e por regras específicas previstas, por exemplo, na Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965. A análise detalhada 
desse regime condominial sui generis foge ao escopo deste trabalho, mas o que interessa é a característica 
essencial do condomínio no que se refere a fundos de investimento: sua necessária pluralidade subjetiva 
de propriedade da massa patrimonial do fundo, na proporção determinada pelas cotas de cada investidor.
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84 Os fundos de investimento exclusivos possuem essencialmente todas 
as características de um fundo de investimento “comum”, exceto uma: 
o número de investidores. Num fundo de investimento exclusivo, há 
somente um cotista.

Conforme consta da IN CVM nº 302, de 5 de maio de 1999, a criação de um 
fundo de investimento e de seu regulamento é de deliberação exclusiva 
do administrador. Não há participação de cotistas nesse ato. O fundo é 
regido pelas disposições constantes do seu regulamento e deve divulgar 
suas principais características junto ao público através de um prospecto 
contendo todas as informações relevantes para o investidor do fundo e dos 
riscos envolvidos, bem como dos principais direitos e responsabilidades 
dos cotistas e administradores. A adesão ao regulamento e ao prospecto é 
confirmada por meio de termo de adesão, através do qual o cotista declara 
que recebeu o prospecto e o regulamento.

Segundo informações do mercado,

“o intuito de um fundo exclusivo é possibilitar uma alocação de recursos mais perso-
nalizada e adequada às necessidades do cliente [investidor/cotista], principalmente 
em termos de gestão de risco e objetivos financeiros. Os investidores com grande 
disponibilidade de capital muitas vezes optam por fundos fechados sob medida 
como forma de preservar seu dinheiro, contando com uma carteira customizada 
de acordo com seus interesses e com facilidades tributárias que só esse tipo de fundo 
possibilita. Tudo isso a um custo reduzido e com uma gestão de recursos profissional 
que blindam financeiramente o patrimônio investido.” 18

Como já visto anteriormente, fundos de investimento configuram 
uma comunhão de recursos oriundos da poupança popular, reunidos 
sob a forma de condomínio, destinados à aplicação em títulos e valores 
mobiliários. Dessa forma, os fundos de investimento representam, de um 
lado, mais uma alternativa de financiamento das atividades econômicas. 
De outro, uma oportunidade para aqueles que se dispuserem a colocar 
seus recursos sob gestão profissional, com acesso aos mais diversos ativos 
financeiros que dificilmente teriam acesso individualmente.

Já é possível perceber que algo vai mal. A própria denominação “fundos de 
investimento exclusivo” é contraditória. Intuitivamente, a palavra “fundos” 

18.  http://londoncapital.com.br/investimentos/fundo-exclusivo. Acesso em: 04 mai. 2021.
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19.  Em regra, pessoas físicas e jurídicas consideradas “investidoras profissionais” são aquelas que possuem 
investimentos financeiros superiores a R$ 10 milhões, na forma do regulado no artigo 9º-A, inciso IV, da IN 
CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, sem qualquer inferência do real conhecimento do investidor acerca 
do mercado financeiro e de capitais, que é presumido pela legislação. 
20. Recurso contra a decisão da SIN - FUNCEF, PREVI, TELOS E VALIA - PROC. RJ 2001/1857 Reg. nº 3163/01.

já quer significar haveres de uma pluralidade de pessoas e “exclusivo” vai 
de encontro a essa ideia.

Na verdade, do ponto de vista do único investidor, o fundo de investimento 
exclusivo não tem qualquer serventia, somente a possibilidade de economia 
tributária. Tudo que o investidor realiza através do fundo de investimento 
exclusivo poderia ser realizado por conta própria, sem qualquer necessidade 
de se interpor o fundo de investimento. 

A princípio, não faria qualquer sentido um fundo de investimento 
dedicado a um único investidor, visto que, em tese, quanto mais recursos, 
melhor. O investidor com “grande disponibilidade de capital”19 poderia 
perfeitamente participar de um fundo de investimento comum, sendo 
certo que, obviamente, seus ganhos seriam maiores, pois sua participação 
no condomínio de recursos seria maior.

Além disso, todos os investidores, pequenos, médios e grandes, só têm um 
objetivo quando entregam os seus recursos para o fundo de investimento: 
ganhar dinheiro. Quem decide as estratégias de investimento é a gestão 
profissional, não os cotistas20 e, se uma estratégia é vencedora para o 
grande investidor, num fundo exclusivo, por que não poderia ser feita num 
fundo de investimento comum?

Também, como já antes observado, num fundo de investimento não há 
affectio societatis, não importa quem são as pessoas dos cotistas. Não há 
qualquer possibilidade de “contaminação” entre os patrimônios pessoais 
dos cotistas. Estes só se obrigam na medida dos recursos despendidos para 
adquirir as cotas dos fundos.

O investidor que tem a oportunidade de participar de um fundo de 
investimento exclusivo é aquele com “grande disponibilidade de capital” e, 
naturalmente, já teria acesso a ativos financeiros inacessíveis ao pequeno 
ou médio investidor e à gestão profissional. Não é preciso um fundo de 
investimento exclusivo para isso. 

Como um importante ator no teatro do mercado de capitais brasileiro, a 
CVM exerce o papel de alta relevância de órgão regulador do mercado de 
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21. Deliberação CVM nº 461, de 2003: “I - ressalvadas as hipóteses de previsão ou restrição específica, as 
referências a valores mobiliários nos normativos da CVM que tratam de fundos de investimento englobam 
as cotas de fundo de investimento, as cotas de fundo de fundos de investimento e os demais valores mo-
biliários previstos em lei ou assim definidos pela CVM; e II - o entendimento disposto em I acima também 
se aplica aos fundos de investimento financeiro e demais modalidades de fundos, cuja regulação expedida 
pelo Banco Central do Brasil foi recepcionada pela CVM”.

capitais, regulamentando, administrando, fiscalizando ou inspecionando 
os seus diversos participantes. Necessária, portanto, nesse ponto, uma 
digressão sobre o conteúdo e o alcance do poder regulamentar concedido 
à CVM pelo legislador. 

Comissão de Valores Mobiliários

Como já antes destacado, a Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 
buscando disciplinar e fiscalizar uma série de atividades realizadas 
pelo mercado de capitais, instituiu a CVM com as seguintes atribuições, 
previstas pelo seu artigo 8º:

“Art. 8º Compete à Comissão de Valores Mobiliários:

I - regulamentar, com observância da política definida pelo Conselho Monetário Na-
cional, as matérias expressamente previstas nesta Lei e na lei de sociedades por ações;

II - administrar os registros instituídos por esta Lei;

III - fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores 
mobiliários, de que trata o Art. 1º, bem como a veiculação de informações relativas 
ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos valores nele negociados;

IV - propor ao Conselho Monetário Nacional a eventual fixação de limites máximos 
de preço, comissões, emolumentos e quaisquer outras vantagens cobradas pelos in-
termediários do mercado;

V - fiscalizar e inspecionar as companhias abertas dada prioridade às que não apre-
sentem lucro em balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório.”

Até 2001, o Banco Central do Brasil e a CVM possuíam atribuições 
concorrentes de regulação e de fiscalização dos fundos de investimento. A 
partir da vigência da Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001, que alterou, 
entre outros dispositivos, o artigo 2º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro 
de 1976, as cotas dos fundos foram expressamente consideradas valores 
mobiliários,21 juntamente com ações, debêntures, bônus de subscrição, 
entre outros. Destarte, atualmente, a função de regular e de fiscalizar os 
fundos de investimentos, seus administradores, gestores e custodiantes é 
de atribuição exclusiva da CVM.
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dos mais diversos assuntos concernentes à dinâmica do mercado de capitais, 
mas deve, sempre, se ater aos estreitos limites deste poder regulamentar 
ditado pela lei. O dinamismo do mercado de capitais, aliás, pode ser apontado 
como uma de suas principais características e sua regulamentação deve 
acompanhar de perto essa evolução, de maneira a assegurar o permanente 
aperfeiçoamento dos atores do mercado e, precipuamente, a proteção 
dos investidores. Mas isso deve ocorrer sempre com respeito aos limites 
traçados na própria lei.

A lei delega competência à CVM para estabelecer padrões de conduta aos 
participantes do mercado de capitais, assim como para fiscalizar atividades, 
serviços e veiculação de informações concernentes às pessoas que dele 
participem e dos valores mobiliários nele negociados. 

Em complementação às citadas regras da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro 
de 1976, a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, por exemplo, que, 
como dito, autorizou a instituição de fundos mútuos de investimento em 
empresas cuja atividade principal seja a inovação, foi bem clara quanto a 
delimitação do poder regulamentar delegado à CVM quando, em seu artigo 
23, parágrafo único, prescreveu que “a Comissão de Valores Mobiliários 
editará normas complementares sobre a constituição, o funcionamento 
e a administração dos fundos, no prazo de 90 (noventa) dias da data de 
publicação desta Lei”.

Poder regulamentar é a prerrogativa conferida à Administração Pública de 
editar atos gerais para complementar as leis e possibilitar a sua fiel e efetiva 
aplicação. Seu alcance é apenas de norma complementar à lei, não podendo, 
pois, a Administração, alterá-la a pretexto de estar regulamentando-a. Se o 
fizer, cometerá abuso de poder regulamentar, invadindo a competência do 
Legislativo. 

Seguindo a trilha aberta pela doutrina, as Leis nos 8.668, de 25 de junho 
de 1993, 10.973, de 2 de dezembro de 2004 e 11.478, de 29 de maio de 2007, 
por exemplo, definiram, respectivamente, os Fundos de Investimento 
Imobiliário, os Fundos de Investimento em Participações em Infraestrutura 
(FIP-IE), os Fundos Mútuos de Investimento em Empresas cuja Atividade 
Principal Seja a Inovação e os Fundos de Investimento em Participação na 
Produção Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
(FIP-PD&I), como sendo um condomínio. 
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88 Muitos outros fundos tiveram definição similar descrita em suporte legal. 
Entretanto, alguns outros não foram positivados em norma primária, 
sendo descritos em regulamentação confeccionada pela CVM, como, por 
exemplo, os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, objeto de 
descrição inicial pela IN CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001, que, em 
seu artigo 2º, inciso III, prescreveu que:

“Art. 2o  Para efeito do disposto nesta instrução, considera-se:

(...)

III – Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC: uma comunhão de re-
cursos que destina parcela preponderante do respectivo patrimônio líqüido para a 
aplicação em direitos creditórios;

(...)” (sic)

Não há o menor sentido lógico no fato de somente alguns tipos de 
fundos de investimento terem suas definições cristalizadas na lei e 
o restante em regulamento. Todos são fundos de investimento e, por 
medida mínima de coerência, todos devem estar sujeitos ao mesmo 
regime jurídico. Na verdade, há uma lacuna na definição legal de todos 
os outros tipos de fundos de investimento não definidos em lei, que 
deve ser preenchida, portanto, por analogia.

Essa definição legal deve ser analogicamente estendida para todos 
os outros fundos de investimento existentes no mercado de capitais 
nacional. Além disso, as definições legais dos fundos de investimento 
dão muito maior segurança jurídica ao instituto, sendo certo que as 
previsões legais são muito mais perenes que as disposições inscritas 
em decretos ou regulamentos.22 

Oscar Barreto Filho concorda com essa visão, quando afirma que 

“A importância que já assumem tais fundos em nosso mercado financeiro e a ne-
cessidade de proteger os investidores, fazem inadiável a sua regulamentação por 
lei, que defina suas características essenciais, sua representação legal, os direitos 
e obrigações das sociedades administradoras e dos participantes, disciplinando a 
aplicação dos recursos coletados, a guarda dos valores integrantes dos fundos e vá-
rios outros pontos de interesse.” 23  (sic, grifado no original)

22. Corrêa-Lima; Pimenta, Fundos de Investimento (2011).
23. Filho, Sociedades de crédito, financiamento e investimento (1966).
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89Com muito maior razão no presente caso, visto que, no ordenamento 
jurídico brasileiro, os fundos de investimento gozam de ampla isenção 
tributária, conforme previsão contida no artigo 28, §10 e §11, da Lei nº 
9.532, de 10 de dezembro de 1997, abaixo reproduzido:

“Art. 28. (...)

(...)

§ 10. Ficam isentos do imposto de renda:

a) os rendimentos e ganhos líquidos auferidos na alienação, liquidação, resgate, ces-
são ou repactuação dos títulos, aplicações financeiras e valores mobiliários integran-
tes das carteiras dos fundos de investimento;

b) (...)

§ 11. Fica dispensada a retenção do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos 
pelos quotistas dos fundos de investimento:

a) cujos recursos sejam aplicados na aquisição de quotas de outros fundos de inves-
timento.

b) (...)”

Se a definição de fundos de investimento não fosse cristalizada em lei, 
bastaria um mero decreto ou regulamento para, por via transversa, criar-se 
uma nova definição de fundos de investimento de modo a abarcar situações 
de isenção tributária não previstas originalmente na lei. Ou mesmo 
extinguir uma determinada situação das hipóteses de exclusão do crédito 
tributário contrariamente à vontade do legislador.

Dessa forma, conclui-se que a instituição de fundos de investimento 
sob a forma de condomínio tem matriz legal, com natureza de norma 
primária, incompatível com decretos e regulamentos, normas de natureza 
secundária. Para se alterar a definição de fundos de investimento prevista 
na lei, somente por outra lei, elaborada segundo o rito previsto no artigo 61 
e seguintes da Constituição da República.

De outro ângulo, parte da doutrina defende que não há lacunas na definição 
legal de fundos de investimento: todos os fundos no país são designados 
pelo legislador como sendo condomínio de recursos. Como afirma Félix Ruiz 
Alonso, “o legislador pátrio é louvável, havendo-se adiantado à doutrina, na 
solução esboçada, quando insistentemente designa os fundos de investimentos 
sob o rótulo de condomínios”, para, mais adiante, arrematar afirmando 
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90 categoricamente que “o legislador sempre, em todos os documentos 
legislativos, chamou de condomínio os fundos de investimentos”.24

Não se pode concordar com esse saudoso jurista, visto que o legislador pátrio 
sempre dispõe que os fundos de investimentos “podem” adotar a forma 
de condomínio, mas não determinam essa forma peremptoriamente. Ao 
contrário, os fundos até poderiam adotar a forma de sociedades anônimas 
ou em conta de participação. O que acabou acontecendo foi que, como já 
relatado alhures, essa forma de organização dos fundos de investimento 
não agradou ao mercado e acabou caindo em desuso.

De qualquer forma, fica caracterizado o condomínio, a comunhão de 
recursos de vários investidores, como elemento essencial à configuração 
dos fundos de investimento, com matriz legal. Sobre isso, opina Oscar 
Barreto Filho:

“Os fundos, que revestem a natureza jurídica de comunhões de recursos, instituídos 
em indivisão permanente (em contrário à regra vigente do art. 629 do Código Civil 
[de 1916]), não têm personalidade jurídica, mas cada um deles deve possuir desig-
nação própria e escrituração específica.” 25

Não custa ainda lembrar que o poder regulamentar também não autoriza 
a, mediante um simples decreto ou regulamento, alterar a definição de 
institutos jurídicos consagrados, como é o conceito de condomínio. Não há 
como um mero decreto ou regulamento inovar a ordem jurídica alterando 
o conceito de condomínio, dispondo que deste momento em diante há 
condomínio de uma só pessoa. 

Nunca haverá condomínio de uma só pessoa: necessariamente, num 
condomínio, sempre haverá mais de uma pessoa titular do direito de 
propriedade, limitados mutuamente na medida de suas cotas ou quinhões. 
Definição esta que decorre da própria natureza das coisas.

Se os fundos de investimento são definidos como sendo um condomínio e 
este, por sua vez, obrigatoriamente exige a presença de pelo menos duas 
pessoas como sujeitos de direito, não é possível a existência de fundos de 
investimento de uma só pessoa como investidor.

24.  Alonso, Os fundos de investimento. Condomínios mobiliários (1971).
25. Filho, Sociedades de crédito, financiamento e investimento (1966).
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91Por fim, conclui-se que a CVM, por mero ato regulamentar, jamais poderia 
ter inovado a ordem jurídica alterando o conceito de fundos de investimento 
ou, por via transversa, o conceito de condomínio, no sentido de prever a 
existência de fundos de investimento exclusivos, como forma inconcebível 
de condomínio de uma só pessoa.

Em assim agindo, a CVM esbarrou em ilegalidade e tal previsão, por 
decorrência, deve ser expurgada do ordenamento jurídico, acompanhada 
de todas as graves consequências decorrentes desse fato.

Natureza Jurídica

Assentada a ideia de que fundos de investimentos exclusivos na realidade 
não são fundos de investimento, resta o problema de se identificar sua real 
natureza jurídica.

Nos denominados fundos de investimento exclusivos, todos os recursos 
aportados pertencem a uma só pessoa. Esses fundos, portanto, nada mais são 
do que uma porção dos recursos financeiros do único investidor destacados 
numa espécie de conta corrente de titularidade desse investidor. O fundo 
de investimento exclusivo se comporta como uma mera extensão da pessoa 
do investidor, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. 

Como consequência tributária imediata decorrente desse fato, tem-se que o 
denominado “fundo de investimento exclusivo” não possui a isenção tributária 
concedida pela Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, no seu artigo 28, §10, 
nem a dispensa de retenção na fonte prevista pelo §11 do mesmo artigo.

Conclusão

Por todo o exposto, 

(i) firmada a ideia de que a natureza jurídica dos fundos de investimento é de condomínio 
de recursos que, segundo regras do próprio fundo, serão alocados de modo a maximizar os 
retornos financeiros e a minimizar os riscos inerentes ao mercado de capitais;

(ii) esclarecida uma característica fundamental do condomínio, qual seja, a necessi-
dade de pluralidade subjetiva de domínios concorrentes sobre a mesma coisa; e
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92 (iii) a CVM, na qualidade de órgão regulador do mercado de capitais, não poderia 
ter inovado a ordem jurídica alterando o conceito de fundos de investimento ou, por 

via transversa, o conceito de condomínio;

Chega-se à conclusão de que os denominados fundos de investimentos 
exclusivos têm natureza jurídica de extensão da pessoa física ou jurídica, 
conforme a qualificação do cotista único.

Como consequência, conclui-se, também, que o fundo de investimento 
exclusivo não se enquadra na hipótese de isenção tributária prevista pela 
Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, no seu artigo 28, §10, nem faz jus 
à dispensa de retenção na fonte prevista pelo §11 do mesmo artigo.

Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos na alienação, liquidação, 
resgate, cessão ou repactuação dos títulos, aplicações financeiras e 
valores mobiliários integrantes das carteiras dos denominados “fundos de 
investimento exclusivos” devem ser, portanto, tributados como se fossem 
de pessoa física ou jurídica, conforme o caso, sem isenção ou dispensa de 
retenção na fonte.
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Abstract

This article aims to discuss tax whistleblowing. First, its fundamen-

tals and legal nature are discussed. Compared international practices 

in tax whistleblower programs are stated and analyzed. The objective 

and formal aspects of tax whistleblowing and the subjective legal ele-

ments – whistleblower, accused, and Administration – are reviewed. 

In the sequence, the procedure of tax whistleblowing in the Brazilian 

Federal Tax Administration is critically exposed. Given the growing in-

ternational use of rewards in tax whistleblowing, a brief reflection is 

promoted on the advantages and disadvantages of offering monetary 

incentives to tax whistleblowers. It concludes with some recommen-

dations for strengthening a tax whistleblower program. Encouraging 

tax whistleblowers by ensuring protection and, perhaps, rewards is 

a cost-effective and efficient alternative to obtain information on tax 

irregularities and tax wrongdoings that are difficult to detect by tradi-

tional tax screening and auditing methods.

Keywords: tax whistleblowing; rewarded tax whistleblowing; whis-

tleblower; tax administration.

Resumo

O presente artigo visa a discorrer sobre a denúncia fiscal. Primeira-

mente, discutem-se os seus fundamentos e natureza jurídica. Práticas 

internacionais comparadas em programas de denúncia fiscal são enun-

ciadas e analisadas. Os elementos objetivos e formais da denúncia fiscal e 

os elementos jurídicos subjetivos – denunciante, denunciado e Adminis-

tração – são revisados. Na sequência é exposto criticamente o trâmite das 

denúncias fiscais na Administração Tributária Federal Brasileira. Diante 

da crescente utilização internacional, promove-se uma breve reflexão 

sobre as vantagens e desvantagens da concessão de incentivos finan-

ceiros para os denunciantes. Conclui-se com algumas recomendações 

para fortalecimento de um programa de denúncias fiscais. Incentivar 

os denunciantes fiscais, assegurando proteção e, talvez, recompensas, é 

uma alternativa econômica e eficaz para obter informações sobre irreg-

ularidades e ilícitos fiscais de difícil detecção por métodos tradicionais de 

seleção e auditoria fiscal.

Palavras-chave: denúncia fiscal; denúncia fiscal premiada; denunciante; 

administração tributária.
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98 Introdução e Problema

Denúncia vem da palavra latina nuntiare, que significa advertir, notificar 
ou informar. Define-se a denúncia como ação e efeito de denunciar e como 
um documento no qual são dadas notícias à autoridade competente da 
ocorrência de um crime ou delito. Interpreta-se o termo denunciar, entre 
os vários significados que fornece, como alertar ou notificar algo e dar à 
autoridade judicial ou administrativa parte ou notificação de uma ação 
ilegal, ou de um evento irregular (Pérez, 2002, pp. 13-14). Assim, pode-se 
resumir que para a codificação linguística do Português, a denúncia deve 
ser compreendida como qualquer ação de advertência de dar à autoridade 
parte ou notícia de um ato ilícito, ou de um evento irregular. 

A denúncia de irregularidades em matéria tributária, se devidamente 
estruturada, é um instrumento relevante para promover a transparência, 
a equidade e a democracia. Ela pode prevenir condutas ilícitas tributárias 
que prejudiquem o orçamento do Estado, tais como evasão fiscal e lavagem 
de dinheiro, ligadas ou não a organizações internacionais de crime. No 
contexto contemporâneo de livre circulação de capitais e concorrência 
fiscal global, a denúncia fiscal é também relevante como instrumento para 
intercâmbio de informação (Dourado, 2018, pp. 422-23). 

Reconhece-se que a denúncia fiscal é um instituto controverso, dado o 
repúdio histórico-cultural a esse meio de obtenção de informações, sobre 
fatos com transcendência fiscal, muitas vezes procedente de pessoas 
muito próximas ao denunciado. Entretanto, é inegável a efetividade 
do instrumento, seja pela identificação de infrações desconhecidas da 
autoridade fiscal, seja pelos custos econômicos para a sociedade, visto 
que os gastos de fiscalização consomem recursos reais e largo tempo de 
investigação, enquanto a premiação dos denunciantes representa mera 
transferência de riqueza, com um potencial aspecto comportamental e 
dissuasivo que desmotiva novas práticas ilícitas e irregulares em matéria 
tributária (Davis-Nozemack; Webber, 2015, pp. 322-25). Apesar destes 
benefícios, as denúncias fiscais parecem não ter despertado o merecido 
interesse da Administração Tributária Federal Brasileira. Em sentido 
contrário, as agências tributárias internacionais de Estados democráticos 
já identificaram a sua importância, tanto que valorizam a informação 
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tributário e a efetividade das suas ações fiscais.

Como premissa geral, defende-se que a informação proveniente da denúncia 
fiscal é crucial para a Administração, portanto caberia a esta criar condições 
para otimizar o uso desse instrumento. Para facilitar a tomada de decisão 
pelo potencial denunciante, a Administração deve criar estímulos para a 
realização de denúncias fiscais, reduzindo os custos para o denunciante, 
mediante a facilitação e a divulgação da importância das denúncias fiscais, 
bem com conscientizando e protegendo os denunciantes quanto aos seus 
riscos, assegurando sigilo, ou mesmo indenizando os seus prejuízos. No 
plano dos benefícios, em determinadas situações, pode também premiar 
e criar incentivos positivos para que a denúncia fiscal seja realizada, sejam 
esses monetários ou não monetários. 

Neste artigo, serão discutidos os fundamentos e a natureza jurídica da 
denúncia fiscal. Numa parte subsequente, serão apresentadas práticas 
internacionais das melhores Administrações Tributárias no uso deste 
instrumento para a obtenção de informações relativas a infrações fiscais. 
Então, serão apresentados os elementos jurídicos subjetivos, objetivos 
e formais da denúncia fiscal. Na sequência será feita, numa perspectiva 
jurídica, uma reflexão sobre a tramitação de denúncias fiscais no contexto 
da Administração Tributária Federal. Por último, será discutido o potencial 
uso de denúncia fiscal premiada, a exemplo de modelos estrangeiros, 
discutindo vantagens e desvantagens. Finalmente, em conclusão, serão 
apresentadas algumas recomendações para o uso mais racional e eficaz da 
denúncia fiscal pela Administração Tributária Brasileira.

Fundamentos e Natureza Jurídica 

A denúncia fiscal pode ter vários fundamentos que a justifiquem, desde a 
concepção como ato de defesa do interesse público geral, ou sua visão como 
um ato de colaboração com a Administração Tributária, até argumentos 
que concebem a denúncia fiscal como um direito de participação do 
contribuinte no processo de gestão fiscal, ou um dever cívico do cidadão 
de alertar o descumprimento de uma norma de natureza tributária. Na 
perspectiva da Administração, o objetivo final de qualquer programa de 
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100 denúncia fiscal deve ser o de melhorar a aplicação e cobrança de tributos 
através de auditorias fiscais mais eficientes, assegurando uma maior 
conformidade e observância das normas.

A denúncia fiscal é um ato voluntário, ou seja, não implica um dever legal. 
Adverte-se que a denúncia fiscal, sendo um ato de iniciativa exclusiva do 
denunciante, geralmente não dá origem a uma relação jurídica entre o 
denunciante e a Administração, salvo se previsto o direito a um prêmio. 
O informante não poderá exigir da Administração um ato específico 
relacionado ao objeto da denúncia (Rodríguez-Fornos, 2008).

Na denúncia, a função atribuída ao ato é a de informar certos fatos à 
Administração, excluindo assim do interesse jurídico o uso do ato para 
um propósito diferente, que pode ser o que move o denunciante a realizar 
a denúncia. Os interesses particulares que orientam o informante são 
privados, mantêm a sua autonomia e só serão relevantes enquanto entrem 
em conflito com a função que lhes é atribuída pelo sistema jurídico. O 
interesse que o ato de denúncia fiscal almeja realizar é o interesse da 
Administração em ser informada de fatos com transcendência fiscal, que 
poderia ter dificuldade de conhecer por seus próprios meios. Adverte-
se que o interesse da Administração em ser satisfeita não é o interesse 
privado em obter renda ou suprir anseios pessoais do denunciante, mas 
o objetivo, como responsável pela observância das normas tributárias, 
de zelar que se proceda conforme a lei e, portanto, que os princípios de 
justiça tributária sejam cumpridos. Em suma, o interesse a ser ponderado 
na denúncia fiscal é o interesse público e geral (Rodriguez, 1994).

Adverte-se que a Administração Tributária Federal deve ter cautela com 
a denúncia anônima,1 principalmente para evitar denúncias falsas contra 
as quais o denunciado não teria como reagir. Mas, além disso, denúncias 
anônimas podem ocultar a obtenção de informações através da violação 
de direitos fundamentais ou da prática de um crime, ou ilegalidade pelo 
denunciante. Entretanto, se forem fornecidas provas claras e confiáveis 

1. Uma “denúncia” fiscal sem identificação não pode ser considerada “pública” nem pode ser entendida 
como tendo sido feita por qualquer pessoa. A denúncia anônima, se ambas as palavras não constituírem 
uma “contradictio in terminis”, não pode ser aceita ou utilizada como razão de proceder, sob pena de nuli-
dade. Porém, cabe registrar que no Brasil, no âmbito do Ministério da Economia, está prevista a “comuni-
cação anônima”, conforme o art. 2º, inc. II, da Portaria ME n⁰ 21.527, de 2020, que se refere a informação, 
de qualquer origem, acerca de suposta prática de irregularidade ou ato ilícito, em relação à qual não seja 
possível identificar a autoria. Também em sintonia com o art. 10 da Lei n⁰ 13.460, de 2017, que prevê a pos-
sibilidade de manifestação sem identificação.
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2. Provas obtidas em violação dos direitos fundamentais projetam sua ilegalidade sobre os outros elementos 
probatórios que mantêm uma relação razoável e lógica de causalidade com elas. Com base na doutrina dos 
“frutos da árvore envenenada”, resta transferido o defeito de uma prova para aquelas que são uma conse- 
quência ou estão em conexão com ela, pela concordância de um elemento externo – uma relação factual – 
sem uma ruptura razoável na cadeia de causalidade. Portanto, ao investigar os fatos denunciados, devem 
ser adotadas cautelas para garantir a legalidade das provas dos fatos ilícitos apurados, afastando eventual 
conexão com os elementos de prova integrantes da denúncia cuja origem não seja conhecida ou cuja lisura 
não se possa mensurar, por exemplo mediante a obtenção de provas por outros meios legais de investigação 
ou sob voluntária confissão da realidade dos fatos pelo infrator (Pérez, 2002, pp. 75-77).

e/ou se for constatado que há indicações suficientes de veracidade nos 
fatos relatados, a autoridade tributária deveria ordenar a prática das ações 
que julgar apropriadas, mas estas não devem ser causadas pela denúncia 
anônima, mas pela decisão da autoridade tributária, que se baseia em sua 
obrigação de cumprir e fazer cumprir a lei. Em certo sentido, com outras 
“nuances”, trata-se essa manifestação como uma comunicação anônima 
à Administração de incidentes tributários que devem ser aceites, dando-
lhes o curso que se julgar oportuno, expressão de uma realidade que a 
Autoridade pode conhecer e agir em conformidade.

Não há como negar que as comunicações anônimas adquirem, 
contemporaneamente, uma importância singular em uma sociedade 
enquadrada em um contexto marcado pela insegurança física, o debate 
constante sobre a ineficácia da política criminal e o sentimento de fraqueza 
do Estado para resolver conflitos sociais. Porém, a falta de identificação do 
denunciante pode causar indefensabilidade no denunciado, e até mesmo 
pela Administração, particularmente em relação à possibilidade de a 
denúncia envolver a obtenção ilegal de provas por ser obtida em violação 
de direitos fundamentais ou por meio da prática de um crime.2 A seguir 
são apresentadas as melhores práticas internacionais das Administrações 
Tributarias na estruturação de seus programas de estímulo a denúncia fiscal.

Práticas Internacionais Comparadas em Denúncia Fiscal

Em princípio, deve-se observar que, na base de cada modelo de denúncia fiscal 
nos sistemas tomados como referência, a essência do instituto parte sempre 
da necessidade de reforçar a proteção do interesse público na descoberta 
e repressão dos ilícitos e infrações fiscais, em detrimento da proteção do 
interesse privado na privacidade, o que representa um sinal tangível do 
objetivo de melhorar o grau de civilização da vida coletiva e a consequente 
regressão do individualismo (Marino, 2020, p. 701). Na luta contra qualquer 
hipótese de evasão fiscal, cada sistema mostra uma abordagem diferente 
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102 no uso da denúncia fiscal, a maioria deles prevendo apenas em tempos 
recentes mecanismos para proteger os denunciantes, influenciado por 
fatores políticos, sociais, históricos e culturais do próprio país.

Nos Estados Unidos, o Internal Revenue Service (IRS) mantém um site na 
internet dedicado a receber informações relativas a denúncias de atividades 
suspeitas de fraude fiscal.3 Os informantes são estimulados a reportar, 
dentre outros: i) falsas isenções ou deduções; ii) o uso de documento falso ou 
alterado; iii) não pagamento de impostos; iv) rendimentos não declarados;  
v) falta de retenção; vi) qualquer falta de cumprimento das leis fiscais. Sugere-
se que se envie uma carta ou se utilize formulário específico, prevendo 
informações detalhadas da irregularidade fiscal. O IRS prevê igualmente a 
possibilidade de pagar prêmios a pessoas que forneçam informação específica 
e credível que resulte na cobrança de crédito tributário.4 A recompensa ao 
denunciante fica condicionada ao fornecimento de informações sólidas, não 
a uma “suposição educada” ou especulação não fundamentada. Se o crédito 
tributário em disputa exceder US$ 2 milhões, o IRS poderá pagar entre 15 e 
30 por cento do montante cobrado. Se o denunciante discordar do resultado 
da denúncia, poderá recorrer ao Tribunal Fiscal. O IRS também tem um 
programa de atribuição de prêmios para outros denunciantes – geralmente 
aqueles que não atingem os limiares de US$ 2 milhões em disputa ou casos 
envolvendo contribuintes individuais com rendimentos brutos inferiores a 
200.000 dólares. Nesses casos, os prêmios são discricionários e o informador 
não pode contestar o resultado do pedido no Tribunal Fiscal.5

Por sua vez, no Reino Unido (UK), o HM Revenue and Customs (HMRC), 
possui também o seu site dedicado a receber informações e propiciar uma 
interface para a realização de denúncias fiscais.6 Indica que será mantido 
o sigilo da denúncia e recomenda que a denúncia seja feita quando se 
referir a: i) omissão de rendimentos (por exemplo, sobre os lucros das 
empresas); ii) manter os negócios ”fora dos livros”; iii) negociar sempre em 
dinheiro, e não fornecer recibos; iv) esconder dinheiro; v) títulos ou outros 
ativos numa conta bancária offshore; vi) empresa ou seu empregador que 

3. Vide: https://www.irs.gov/individuals/how-do-you-report-suspected-tax-fraud-activity.
4. O “IRS Informants’ Rewards Program” foi renomeado como “IRS Whistleblowers Program”, conforme 
2006 Internal Revenue Code (I.R.C.) § 7623 amendments. Vide: https://www.irs.gov/compliance/whistle-
blower-informant-award.
5. O IRS anunciou, em 2019, um aumento de dez vezes nos prêmios aos denunciantes em relação ao ano 
anterior: US$ 312 milhões – com base em US$ 1,4 bilhões coletados graças às informações dos denunciantes 
(Zerbe, 2019). 
6. Vide: https://www.gov.uk/report-an-unregistered-trader-or-business.



TRIBU
TAÇÃO

 em
 revista

103

7. Vide: https://www.canada.ca/en/revenue-agency/programs/about-canada-revenue-agency-cra/suspec-
ted-tax-cheating-in-canada-overview.html.
8. Vide: https://www.canada.ca/en/revenue-agency/programs/about-canada-revenue-agency-cra/com-
pliance/ offshore-tax-informant-program.html.
9. Vide: https://www.ato.gov.au/General/Gen/Whistleblowers/.
10. Na ATO, merece destaque o programa Making a tip-off, que estimula cidadãos a dar dicas de potenciais 
irregularidades em questões fiscais. Incentivam-se, inclusive, alertas de profissionais de tributação que se 
preocupem com a conduta inadequada de outro profissional da área tributação. Vide: https://www.ato.gov.
au/general/gen/making-a-tip-off/.

paguem trabalhadores com “dinheiro em mão” sem pagar Imposto sobre o 
Rendimento ou Seguro Nacional. O HMRC não divulga publicamente sobre 
os impostos adicionais cobrados a partir das informações dos denunciantes, 
bem como está previsto o pagamento de prêmios a denunciantes, mas os 
critérios não são muito transparentes. Nos seus relatórios, o HMRC afirma 
que uma série de fatores determina o montante exato dos prêmios, tais como 
o imposto recuperado, o montante estimado da perda de receitas evitada e 
outros benefícios, tais como o tempo poupado de fiscalização nos casos.

A Canada Revenue Agency (CRA) possui um portal digital amigável 
voltado para as denúncias fiscais. Rica em informações a potenciais 
denunciantes, esclarece dúvidas e propõe sugestões de fatos a serem 
denunciados, provas a serem anexadas e garante sigilo absoluto para 
o denunciante.7 A CRA oferece também um programa de recompensas 
para denunciantes fiscais, mas exclusivamente para questões relativas 
a grandes evasões fiscais internacionais ou planejamentos tributários 
agressivos que conduzam à cobrança de impostos devidos ao amparo do 
Offshore Tax Informant Program (OTIP).8 Os montantes das recompensas 
ao abrigo da OTIP variam entre 5% e 15% do imposto federal adicional 
cobrado, excluindo juros e penalidades. A CRA determina a percentagem 
final de recompensa com base na qualidade e relevância das informações 
prestadas, no seu valor para a CRA e no nível de cooperação.

No que lhe concerne, a Australian Taxation Office (ATO) possui um programa 
Whistleblowers que assegura várias proteções ao denunciante, ainda que não 
o recompense.9 As proteções oferecidas pelo programa da ATO são, dentre 
outras: i) proteção de identidade; ii) proteção contra qualquer prejuízo 
por ações administravas, civis e criminais decorrentes da denúncia; iii) 
compensação por prejuízos. Quando é verificado que o denunciante sofreu 
perdas, danos ou prejuízos em consequência da denúncia, determina-se 
que a pessoa que lhe causou prejuízo o indenize. Exemplos de reparações 
disponíveis incluem pagamento de indenizações, reintegração no emprego, 
uma injunção para parar uma conduta prejudicial. 10
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104 Nos países da União Europeia (EU), é comum ver sites dedicados a 
denúncias fiscais, ou ao menos referência a e-mail para o qual as denúncias 
fiscais podem ser encaminhadas. A título de exemplo, destaque-se o site 
da Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), no qual se pode 
identificar um portal exclusivo e dedicado, com informações detalhadas 
sobre as denúncias, desde legislação a trâmites da gestão tributária.11 Na 
Plataforma Europeia para a Boa Governação Fiscal, a Comissão Europeia 
realizou uma consulta pública entre os seus membros para recolher 
opiniões sobre a proteção dos denunciantes no que diz respeito a questões 
fiscais.12 Tendo em conta os resultados sumários da Consulta Pública 
da Comissão, afirma-se que o denunciante fiscal deve ser claramente 
protegido, ou seja, através de regras específicas, porque o objeto da 
proteção, as estratégias e a utilização, e divulgação de dados podem exigir 
respostas específicas. Na fase atual, uma regra de minimis foi adotada por 
uma Recomendação da Comissão (Nyreröd; Spagnolo, 2018). Além disso, a 
Comissão expressou sua oposição à denúncia maliciosa, frívola ou abusiva; 
negando qualquer proteção a qualquer pessoa que forneça informações 
que já sejam completamente de domínio público ou que venham de 
boatos; anuncia que aqueles que, no momento da denúncia, deliberada 
e conscientemente comunicarem informações incorretas ou enganosas 
não gozarão de proteção. A Comissão também afirmou que os motivos do 
denunciante ao fazer a denúncia são irrelevantes para determinar se essa 
pessoa deve receber proteção (Juncal, 2019, pp. 137-38). No item seguinte 
discutem-se os elementos jurídicos de uma denúncia fiscal.

Elementos Jurídicos da Denúncia Fiscal

Nesta parte, serão discutidos os elementos jurídicos de uma denúncia 
fiscal. Para esse propósito, eles são classificados em elementos subjetivos, 
objetivos e formais. Nos elementos subjetivos, discutir-se-á o papel do 
denunciante, denunciado e da Administração Tributária. Nos elementos 
objetivos, analisar-se-á quais os aspectos factuais que justificam uma 
denúncia fiscal e, finalmente, no elemento formal, serão apresentados 

11. Vide: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_ser-
vicios/ Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml.
12. European Commission, Platform for Tax Good Governance, The Commission’s Initiative on Protecting 
Whistleblowers, DOC: Platform/28/2017/EN (15 June 2017). Disponível em: https://ec.europa.eu/taxation_
customs/sites/ taxation/files/platfrom_wistlebolowers.docx.pdf. Acesso em: 24 abr. 2021.
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contexto da Administração Tributária Federal Brasileira.

Elementos Subjetivos: Denunciante, Denunciado e 
Administração 

Um denunciante fiscal é qualquer pessoa pública que, voluntariamente, 
relata qualquer ato ilegal ou irregular de natureza tributária. Os 
denunciantes identificados, ao contrário das comunicações anônimas, têm 
o maior potencial como fonte de inteligência, dado que as suas informações 
tendem a ser mais verdadeiras, detalhadas e específicas. Embora sejam 
identificados, é natural que esperem que sua colaboração seja confidencial 
(Araujo, 2013, p. 372).

Os denunciantes são frequentemente funcionários, antigos ou mesmo 
atuais, de uma organização, parentes ou pessoas próximas ao denunciado, 
que comunicam uma ofensa ou uma ameaça contra o interesse tributário 
comum, que tenha sido cometido ou esteja prestes a ocorrer. Os 
denunciantes não comunicam apenas ofensas ou ilegalidades, mas também 
ações consideradas imorais ou contra o bem ou interesse público.

Como regra geral, o denunciante não tem o direito de ser informado do 
resultado do procedimento fiscal, nem tem o direito de ser ouvido durante 
o procedimento fiscalizador. Durante fases processuais, não precisa ser 
cientificado ou fazer alegações, nem obter cópia dos documentos que 
possam ser incluídos no processo administrativo. Igualmente, no geral, não 
se prevê o direito de apresentar recursos (Pérez, 2002, pp. 67-73). Porém, 
este princípio geral pode ceder nos casos em que o denunciante tem um 
real interesse legítimo no sucesso da denúncia; por exemplo, no caso em 
que o denunciante é uma empresa que apresenta uma manifestação contra 
outra empresa do mesmo setor e local, com a qual não pode competir 
porque esta última evita o pagamento de impostos por algum procedimento 
ilegítimo. Neste caso, o denunciante é uma parte realmente interessada a 
quem as regras gerais de procedimento administrativo devem ser aplicadas 
(Echeveste; Echeveste, 2010).

Destaque-se que os denunciantes devem ser protegidos, pois atuam no 
interesse público revelando práticas nocivas para o Estado, particularmente 
quando estas práticas geram perdas maciças de receitas fiscais. Entende-



TR
IB

U
TA

ÇÃ
O

 e
m

 re
vi

st
a

106 se que os denunciantes não são obrigados a classificar com exatidão, num 
sentido jurídico, os elementos que optam por revelar. Por outras palavras, 
eles devem fornecer fatos, não um raciocínio legal. É nesse sentido que os 
denunciantes merecem proteção ainda que não tenham a capacidade de 
certificar que os fatos denunciados são inconsistentes com a lei tributária. 13

No que lhe concerne, o denunciado é qualquer pessoa suscetível a 
obrigações e deveres fiscais. Salvo nas situações em que o retardamento 
do início do procedimento fiscal coloca em risco os interesses da Fazenda 
Nacional ou em que a auditoria é baseada em dados disponíveis nas bases da 
Administração Tributária, hipóteses em que se retarda a emissão ou sequer 
se emite o termo de distribuição do procedimento fiscal, o denunciado, na 
condição de parte interessada, é cientificado do início do procedimento 
fiscal e intimado para prestar esclarecimentos ou apresentar documentos. 
Alerta-se que os sistemas de seleção dos contribuintes a serem submetidos 
a procedimentos de inspeção são confidenciais e não estão sujeitos a 
publicidade, comunicação ou divulgação aos contribuintes. Portanto, a 
Administração não tem obrigação de informar o contribuinte sobre as 
ações relacionadas à recepção e análise preliminar da denúncia. Do mesmo 
modo, não há obrigação legal de informar ao denunciado, no momento de 
iniciar o procedimento de fiscalização ou durante o seu desenvolvimento, 
as razões pelas quais foi decidido iniciar o procedimento. As normas 
contemplam o direito de os contribuintes serem informados do início do 
procedimento, sobre sua natureza e seu escopo, sem necessidade de fazer 
referência ao motivo.

Surge a questão de saber se o denunciado tem ou não o direito de saber 
o nome do denunciante. Tal qual na grande maioria das experiências 
internacionais, a legislação brasileira vigente exige que o Poder Executivo 
federal assegure a proteção da identidade e dos elementos que permitam a 
identificação do autor da denúncia.

Portanto, no Brasil, ao denunciado não é conferido sequer o direito de 
saber que fora denunciado, e, muito menos, de conhecer o denunciante. 
Entretanto, pode-se argumentar que este anonimato, ou silêncio, ao menos 

13.  Existe uma forte tensão entre o desejo de incentivar a denúncia fiscal e a necessidade de controlar fugas 
de informação injustificadas para o público ou para as autoridades fiscais. O equilíbrio não seria, contudo, 
respeitado se a denúncia significasse que qualquer comportamento que o denunciante desaprovasse por 
razões morais ou éticas poderia ser denunciado fora da entidade a que pertence sem que o denunciante 
corresse qualquer risco pessoal. Por conseguinte, é necessário exigir que apenas os comportamentos cri-
minalmente puníveis ou irregularidades comprovadas e revelados pelo denunciante sejam aqueles que 
implicam na necessidade de sua proteção (Gutmann, 2018, p. 427).
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e transparência nas ações da Administração e, em alguns casos, seria 
difícil determinar quando a falta de conhecimento do denunciante faria 
com que o denunciado ficasse indefeso. Adicionalmente, há corrente que 
defende que, dado que o denunciado é obrigado a suportar as ações da 
Administração destinadas a verificar e investigar os fatos da denúncia e 
suas consequências, então o denunciado poderia ter o direito de tomar 
medidas contra o denunciante em processos civis ou criminais, se ele 
tivesse provas de que ocorreu uma denunciação caluniosa.

A apresentação de uma denúncia dá imediatamente origem a toda uma série 
de obrigações e direitos a favor e contra a Administração. Uma denúncia 
fiscal apresentada corretamente obriga a Administração a iniciar um 
procedimento. O problema agora se desloca para determinar se é necessária 
e qual deve ser o escopo de uma inspeção em desfavor do denunciado. 
Acrescente-se que a Administração deve concluir o procedimento iniciado 
como resultado da denúncia e deve fazê-lo sem demora injustificada. A 
Administração que tenha recebido uma denúncia fiscal deve analisá-la 
para apreciar se contém ou não provas suficientes para dar início a um 
procedimento fiscalizador mais aprofundado.

A relação entre o denunciado e a Administração é semelhante à de qualquer 
outro contribuinte, de modo que o denunciado deve ter acesso às provas 
dos fatos ou atos ilícitos que lhe forem imputados em decorrência da 
denúncia, tenham elas acompanhado a própria denúncia ou sido obtidas 
durante a investigação, para que ele possa alegar o que for do seu interesse 
e conforme os seus direitos.

Elementos Objetivos: Irregularidades com Trans-
cendência Fiscal

A denúncia deve tratar de fatos ou situações que possam constituir infrações 
fiscais ou ser de importância para a aplicação de tributos. Em princípio, 
a confirmação dos fatos ou situações relatadas determinará a abertura 
do procedimento fiscalizador, pois é normal que eles tenham envolvido 
uma ocultação de renda ou uma violação de deveres tributários. Trata-se 
de informações que podem ajudar a Administração a desempenhar suas 
funções ao abrigo da legislação. Caso o denunciante tenha motivos razoáveis 
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ou circunstâncias inadequadas, em relação aos assuntos fiscais de pessoa 
jurídica ou física, objetivamente estaria justificada a denúncia fiscal.

O conteúdo de uma denúncia pode ser tanto o descumprimento de 
obrigações tributárias materiais quanto formais. A denúncia se referirá a 
fatos ou situações que os reclamantes conhecem e sejam constitutivas de 
infrações fiscais ou de outra forma sejam importantes para o conhecimento 
da Administração Tributária. Esta acepção permite que a denúncia se 
refira tanto àqueles fatos ou ações que constituem uma infração, quanto 
àqueles que, mesmo que não sejam, tenham implicações tributárias.

Elementos Formais: Canal para as Denúncias

As denúncias fiscais, no contexto da Administração Tributária 
Federal, são recepcionadas pela Ouvidoria do Ministério da Economia, 
prioritariamente pela internet, por meio do Fala.BR, da Controladoria-
Geral da União, que concentra as manifestações dos usuários dos serviços 
públicos, dentre elas as reclamações, sugestões, elogios e denúncias. 
Entre as denúncias comunicadas, figuram as denúncias fiscais.14 As 
regras que regulam a denúncia em geral impõem a necessidade de ela 
ser apresentada por escrito e por meio digital, preferencialmente com 
a identificação do denunciante. Entretanto, nada impede que seja feita 
uma denúncia oralmente perante o órgão competente, embora caiba 
orientar o denunciante sobre a necessidade do registro digital, de modo 
que a oralidade seja convertida a termo.

No modelo em vigor, as denúncias e comunicações anônimas de 
irregularidades tributárias são apresentadas no âmbito da Ouvidoria do 
Ministério da Economia, concentradas no canal único de recebimento 
e tratamento de denúncias. Na hipótese de a denúncia ser recebida em 
meio físico, e-mail, telefone, presencialmente, ou qualquer outro meio de 
atendimento, é necessário promover a sua inserção imediata no sistema 

14.  Vide: Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018, que regulamenta a Lei nº 13.460, de 26 de julho de 
2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da 
administração pública federal, institui o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9492.htm. Acesso em: 30 abr. 2021.
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15. O procedimento da denúncia deve ser feito no Fala.BR, Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso a 
Informação. Nele, o denunciante deve se identificar pelo nome, CPF ou CNPJ, e-mail, endereço e telefone, e 
apontar como destinatário da manifestação o órgão ME – Ministério da Economia. O campo assunto deve 
ser “Receita Federal”, “Tributos” ou “Aduana”. Há campo para o denunciante descrever a sua manifestação, 
podendo aportar anexos para respaldar os fatos relatados. O denunciante também pode indicar o local de 
ocorrência dos fatos denunciados e o nome do denunciado. Caso a manifestação seja apresentada sem iden-
tificação, será recebida como “comunicação anônima”, sob a mesma tramitação da denúncia identificada, 
diferenciando-se somente pelo fato de não haver feedback relativo à triagem inicial feita pela Ouvidoria.

informatizado do Poder Executivo federal. Registre-se que a denúncia 
recebida por qualquer unidade do Ministério deverá ser encaminhada, 
obrigatória e impreterivelmente, no prazo de quinze dias, à Ouvidoria, 
para inserção no sistema.

Para corroborar com a descrição factual, recomenda-se aportar provas, que 
devem ser numa quantia mínima que se possibilite acreditar na veracidade 
dos fatos denunciados e, em simultâneo, deve ter uma aparência de boa lei 
no sentido de que, em princípio, deve-se apreciar que foi obtida de forma 
legal, conforme as regras estabelecidas para a coleta de provas.15 Exemplos 
de provas seriam e-mails com detalhes que ajudam a identificar a suspeita 
de irregularidades fiscais, faturas e/ou recibos, extratos financeiros de 
cheques, contratos, termos de arrendamento, números de contas bancárias. 
Deve ser feita uma distinção entre os dados fornecidos pela denúncia e 
aqueles resultantes da verificação da base de dados pela Administração, já 
que os primeiros podem ser meramente informativos ou circunstanciais, 
sem constituir elementos de prova. Destaque-se que, a priori, a prova não 
provém da denúncia, mas da avaliação preliminar ou da posterior inspeção 
administrativa pela autoridade tributária.

Cabe diferenciar, nos fatos denunciados, os conhecidos e os desconhecidos 
pela Administração: i) se os fatos já são conhecidos pela Administração, 
total ou parcialmente, a atividade é exclusivamente administrativa, de 
modo que absorve ou desobriga a denúncia, com início ou continuação 
do procedimento pela Administração, e, em tal caso, não é apropriado 
incorporar elementos da denúncia ao procedimento nem, na maioria das 
vezes, o denunciante está interessado; ii) se os fatos forem desconhecidos 
pela Administração, esta pode iniciar os procedimentos apropriados se 
houver indícios suficientes da veracidade dos fatos denunciados; sendo 
entendido que estes procedimentos também não se originam na denúncia, 
mas nos poderes administrativos de investigação e, portanto, a incorporação 
da denúncia no procedimento pode não ser necessária nem o denunciante 
será tratado como parte interessada.
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110 Em suma, como regra, a denúncia fiscal não deve fazer parte do procedimento 
administrativo fiscal que se inicia. Entretanto, isto não implica que as 
provas fornecidas pelo denunciante devam ser sempre excluídas, mantendo 
apenas os dados em posse ou obtidos pela Administração. No caso de provas 
no sentido técnico jurídico, ou seja, meios ou elementos que são destinados 
a obter o convencimento do órgão competente, a não incorporação da 
denúncia no procedimento de fiscalização não impede, acredita-se, a 
possível inclusão das provas que foram aportadas com a denúncia, desde 
que se possibilite ao denunciante apresentar a contraprova correspondente, 
mesmo sem necessariamente revelar a identidade do denunciante. 

Tramitação das Denúncias Fiscais no 
Governo Federal

No contexto do Governo Federal no Brasil, como já mencionado, o cidadão 
pode apresentar sua denúncia fiscal através da Ouvidoria do Ministério da 
Economia, sobre a qual, nos termos prescritos, não precisa ter certeza, mas 
tão somente uma suspeita da realização de atividade ilícita.16 A denúncia 
deverá ser preferencialmente acompanhada de identificação, bem como 
elementos mínimos para caracterizar a infração. No diagrama a seguir, 
apresenta-se em sequência as etapas usuais, em tese, do trâmite de uma 
denúncia fiscal no âmbito federal.

 

Gráfico 1. Trâmite atual de denúncias fiscais no Governo Federal

16. Conforme se transcreve: “Caso suspeite de alguma atividade ilícita, envie sua denúncia à ouvidoria. Todo o pro-
cesso é feito via sistema e a proteção dos seus dados pessoais é garantida. Você deve apresentar os fatos de forma clara e 
objetiva, contendo elementos mínimos, como CPF ou CNPJ do denunciado, para que a denúncia possa ser analisada.” 
Vide: https://www.gov.br/economia/pt-br/canais_atendimento/ouvidoria/sisouvidor.

1. Denúncia pelo Fala.br 
(meio internet - digital) - 
órgão de destino Min. da 
Economia. Assuntos “Receita 
Federal”, “Tributos” ou 
“Aduana”. Provas podem ser 
anexadas. 

2. Triagem da Denúncia 
Fiscal. Emitida decisão de 
conhecimento, ou arquivada 
com motivação. Denúncia 
Fiscal é encaminhada a 
Secretaria especial da Receita 
Federal. 

3. Avaliação Preliminar da  
denúncia, verificação de  
requisitos jurídicos, plausibilida-
de e decadência. Caso oportuno, 
encaminhamento a fiscalização. 
Caso se arquive motivar. 

4. Procedimentos fiscalizató-
rios. Verificar o fato informa-
do. Obter meio de prova para 
respaldar eventual lançamen-
to contra o denunciado. 

5. Lavrar o Auto de Infração, 
relativo a obrigação principal 
ou acessória. Caso nao se 
identifique infração, arquivar 
com motivação.

6. Recursos do denunciado 
(tal como o de qualquer sujei-
to passivo.)
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17. Segundo o Relatório de Gestão do ano de 2020 da Ouvidoria do Ministério da Economia, foram rece-
bidas 26.390 denúncias de um total de 546.540 manifestações. O relatório não especifica quantas dessas 
seriam denúncias fiscais, quantas denúncias fiscais foram conhecidas e encaminhadas a Secretaria Especial 
da Receita Federal do Brasil e quantas foram arquivadas. Igualmente, o relatório é omisso sobre os canais 
de entrada das denúncias. Vide: https://www.gov.br/economia/pt-br/canais_atendimento/ouvidoria/rela-
torio-de-atividades/pdf/relatorio-de-gestao-2020.

Uma vez recebida a denúncia, caso conhecida, ela será enviada ao órgão 
competente para realizar as ações apropriadas, podendo ser arquivada 
quando for considerada infundada ou quando os fatos ou as pessoas 
denunciadas não forem suficientemente especificados ou identificados.17 
A posição da Administração pode ficar muito comprometida quando, em 
seguida a uma denúncia ser apresentada contra um contribuinte e, após, 
supostamente, múltiplas averiguações, conclui-se que os fatos denunciados 
carecem de consistência ou, pior ainda, que sendo verdadeiros, estão 
decadentes para qualquer ação da fiscalização. Daí ser crucial essa análise 
preliminar para a valoração da denúncia.

Na análise preliminar, a Administração verifica o conteúdo da denúncia, avalia 
as provas fornecidas e confronta com as informações de que dispõe, de modo a 
julgar a sua importância para o interesse público em relação a fatos ou situações 
alegadamente constitutivas como infração fiscal ou de transcendência para 
a gestão de tributos. Esta atividade não decorre da denúncia, mas da lei, que 
confere à Administração em geral uma ação investigativa.

Com relação ao arquivamento da denúncia, duas questões podem ser 
levantadas: 1ª) a Administração pode encerrar uma denúncia sem nenhuma 
motivação? A solução mais razoável é considerar que o arquivamento 
da denúncia deve ser sempre justificado, para evitar atos arbitrários nos 
procedimentos administrativos. Cabe à Administração, no exercício de 
uma função pública, o dever de agir com imparcialidade, transparência 
e objetividade, o que exige que, se concluir pelo arquivamento, tal ato 
administrativo deve ser motivado e o resultado da análise da admissibilidade 
da denúncia deve ser comunicado ao denunciante; 2ª) pode ser interposto 
recurso contra a decisão de não conhecer a denúncia? Acredita-se que a 
inadmissibilidade de uma denúncia pode ser apelada pelo denunciante, 
visto que a sua não legitimidade para reclamar ou apelar se refere aos 
“resultados” da atividade administrativa após o início do procedimento 
fiscal, e não à inadmissibilidade da denúncia pela Ouvidoria do Ministério 
da Economia, sendo inclusive cabível a complementação ou o saneamento 
da denúncia, conforme o caso.
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112 A denúncia, idealmente, deve ser apoiada por um princípio de prova 
que acredite a verossimilhança dos fatos nela contidos. No entanto, 
na prática, especialmente com relação às provas documentais, é difícil 
fornecê-las se não houver uma relação de confiança entre o denunciante 
e o denunciado. Deste modo, caso recorra a provas apresentadas pelo 
denunciante, a Administração deve verificar se foram obtidas segundo 
a lei porque, caso tenham sido obtidas em violação à lei ou a direitos 
fundamentais, não poderão ser utilizadas nas eventuais ações contra o 
denunciado. Após verificar o evento tributável e, quando apropriado, 
realizar as ações de investigação correspondentes, a Administração 
procederá à autuação.

Questão importante é determinar as possíveis reivindicações e recursos 
decorrentes da denúncia fiscal. Nas hipóteses de inadmissibilidade ou 
de arquivamento da denúncia, o denunciado sequer toma conhecimento 
do ocorrido. Uma vez fiscalizado, o denunciado pode recorrer das 
autuações que porventura lhe sejam impostas pela Administração. 
Como não lhe é dado conhecimento sobre a denúncia, na prática 
resta-lhe inviabilizada a possibilidade de agir contra o denunciante 
nos casos de denúncia caluniosa. Há, porém, controvérsia em relação 
aos possíveis recursos do denunciante. Parece razoável supor que 
o denunciante só teria legitimidade para apresentar recursos com 
relação a uma eventual participação num prêmio sobre o resultado da 
denúncia. A seguir, discute-se uma opção de incentivo a denúncias que 
tem sido muito valorizada, especialmente em países de origem anglo-
saxã, as denúncias fiscais premiadas.

Denúncia Fiscal Premiada

Os prêmios, também conhecidos como recompensas, são valores 
pagos a um denunciante por informações, sempre com base na 
satisfação da Administração com os resultados alcançados. É 
fundamental deixar claras as regras e os valores das recompensas 
desde o início do recrutamento do informante, tendo cuidado com 
as promessas que não podem ser cumpridas (Araujo, 2013, p. 374).

Os esquemas de recompensa de denunciantes ganharam há algum 
tempo a atenção pública e acadêmica, alimentando apelos à 



TRIBU
TAÇÃO

 em
 revista

113instalação de uma abordagem de recompensa em numerosas áreas 
regulamentares, desde a segurança no local de trabalho, proteção 
ambiental e direitos civis até à corrupção política, imigração e 
antitrust (Engstrom, 2014, p. 605). No entanto, apesar do entusiasmo, 
os regimes de recompensa têm permanecido confinados ao contexto 
da fraude tributária em alguns países de origem anglo-saxã – EUA, 
UK e Canadá. Na Europa continental, até agora essa proposta tem 
sido sistematicamente desconsiderada – se não intencionalmente 
negligenciada (Nyreröd; Spagnolo, 2021, p. 92). De fato, até bem 
recentemente, a própria proteção aos denunciantes fiscais era 
ignorada pelos países europeus.

Na década de quarenta do século passado, no Brasil, já houve previsão 
legal para pagamento de um prêmio para o denunciante. Implantou-
se um sistema que foi conhecido como a quota-parte das multas, 
que atribuía ao denunciante até 20% da multa de ofício lavrada 
contra o denunciado. Nesse sistema, caso houvesse necessidade de 
efetuar diligências para apurar a procedência da denúncia, cabia 
ao servidor ou servidores responsáveis 50% desse quinhão. A 
experiência do uso de recompensas no Brasil foi provisória e deixou 
de existir antes mesmo do período antidemocrático militar. 18

Para fazer cumprir as normas, a Administração deve saber, pelo 
menos em alguns casos, quando a norma tributária é violada. 
Um pressuposto central sobre a aplicação pública da lei é que a 
informação sobre violações da norma geralmente é obtida através 
do investimento de recursos reais no emprego de atividade de 
fiscalização. As violações de normas tributárias, no entanto, 
são quase sempre conhecidas pelos não-violadores, tais como 
empregados, vizinhos, ou familiares do violador. Por conseguinte, 
uma forma alternativa de obter informações sobre tais violações é 
remunerar essas pessoas com uma recompensa por compartilhar 
essas informações (Givati, 2016, pp. 43-44).

18. Conforme art. 154, § 1º, do Decreto-Lei nº 5.844, de 23 de setembro de 1943: “§ 1º No caso de multas impostas 
em virtude da representação ou denúncia de qualquer a quota-parte será dividida em duas partes iguais, cabendo 
uma delas ao autor ou autores de denúncia ou representação, desde que feitas de modo suficientemente claro, e a outra 
aos servidores que efetuarem, a diligência ou apurarem a precedência da denúncia ou representação, salvo quando o 
denunciante acusar firma de que seja ou tenha sido auxiliar ou preposto, caso em que não terá direito a qualquer par-
ticipação na multa, cabendo a totalidade da quota ao servidor ou servidores.”
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114 É verdade que, para alguns, denúncia é uma forma de ética social, 
uma prova de que as pessoas devem e tendem a proteger o interesse 
público de fraudes cometidas por indivíduos ou organizações. 
Por outro lado, existem pessoas que veem a denúncia como uma 
forma de comportamento antiético porque a denúncia viola os 
fundamentos da privacidade, especialmente para empresas e 
círculos familiares. O denunciante frequentemente se depara com 
um dilema, que ele tem que escolher entre lealdade a seu círculo 
social onde o ato fraudulento acontece, ou prevalecer a norma da 
justiça (Nyreröd; Spagnolo, 2021, pp. 85-86).

Nesse contexto, além de uma legislação de proteção jurídica aos 
denunciantes, deve-se buscar alternativas para criar incentivos 
positivos à realização de denúncias fiscais. Os potenciais 
denunciantes fiscais muitas vezes hesitam em reportar à 
Administração Tributária. Isto se deve ao fato de que a denúncia 
fiscal tem algumas propriedades de um bem público. Enquanto 
o denunciante frequentemente ganha pouco mais do que a 
satisfação de “fazer a coisa certa”, ele prevê custos potencialmente 
espantosos. Além das sanções de retaliação direta impostas 
pelo empregador que pode culminar na perda de empregos, os 
denunciantes supostamente enfrentam listas negras de outros 
empregadores potenciais do setor, ostracismo de colegas, além 
dos custos psicológicos e físicos causados pelo estresse, exposição 
pública e afins (Schmolke; Utikal, 2018, pp. 2-3). Em síntese, 
o denunciante fiscal é altamente sub-recompensado por seus 
esforços socialmente benéficos.

Referência no uso de recompensas a denunciantes, destaca-se o IRS 
Whistleblowers, que em 2006 introduziu alterações fundamentais 
no seu programa de prêmios para denunciantes fiscais. Ao abrigo da 
nova lei, o pagamento de recompensas aos informadores deixou de 
ser discricionário, e as recompensas foram aumentadas. Na mesma 
linha, em 2010, a lei Dodd-Frank Act dirigiu a Comissão de Títulos 
e Câmbios (SEC) a indivíduos que fornecem informações originais 
que conduzem a ações de execução bem-sucedidas, resultando em 
sanções monetárias. Essas experiencias evidenciaram resultados 
muito promissores. O IRS observou que as auditorias resultantes 
da informação fornecida pelo denunciante são mais eficientes 
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115do que os exames tradicionais. Identificou-se que as auditorias 
originadas de denúncias têm uma relação custo-benefício altamente 
desejável, com a agência incorrendo em apenas quatro cêntimos de 
custos por dólar cobrado. Esse valor contrasta com os dez cêntimos 
de custos incorridos por dólar recolhidos em exames selecionados 
pelos métodos tradicionais. (Ventry, 2014, pp. 419-20). Além disso, 
a taxa de improcedência de lançamentos foi significativamente 
inferior para auditorias que envolviam informações fornecidas por 
denunciantes do que para exames normais. Em suma, os dados do IRS 
indicam que as auditorias iniciadas com base em denúncias fiscais 
foram mais eficientes e efetivas do que os procedimentos usando os 
métodos tradicionais de seleção de contribuintes para exame.19

Entre os argumentos negativos, destaca-se que o uso de prêmio 
como incentivo à denúncia pública é considerado por muitos como 
moralmente inaceitável pois, dentre outros aspectos, implica a 
recompensa, pela Administração Pública, de comportamentos 
derivados, geralmente da inveja, vingança e outras condutas 
execráveis, também rejeitados pelo seu obscurantismo e pela falta 
de transparência. Podendo, também, em muitas ocasiões, tais 
comportamentos levarem a graves situações de indefensabilidade 
da parte denunciada. Nessa linha de ataque, argumenta-se que a 
Administração deve agir democraticamente, mas sempre partindo 
da ideia de colaboração nobre e leal.

Um debate animado e democrático é necessário e bem-vindo sobre 
a possível implementação de qualquer nova política no tocante a 
denúncias fiscais premiadas. Os denunciantes são uma ferramenta 
rentável para contrariar a inerente assimetria de informação que a 
Administração Tributária enfrenta; bem como aumenta a percepção 
de risco do contribuinte de ser auditado (Davis-Nozemack; 
Webber, 2015). Contudo, a aplicabilidade direta está limitada 
porque envolve a necessidade de se elaborar um programa robusto 
de denúncia fiscal, com recompensas disponíveis, proteção aos 

19. Um programa de denúncia fiscal premiada aumenta a probabilidade de ser detectado, acrescentando 
um elemento de ambiguidade à probabilidade de ser auditado, por não se saber a probabilidade exata de ser 
denunciado. Nesta perspectiva, um aumento na incerteza sobre a probabilidade de ser auditado aumenta o 
cumprimento fiscal. Além disso, ainda que a taxa de auditoria possa ser baixa, o que importa não é a taxa 
de auditoria, mas a percepção da probabilidade de ser auditado (Masclet; Montmarquette; Viennot-Briot, 
2019, p. 10).
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116 denunciantes, sensibilização do público de sua importância e, claro, 
o comprometimento da Administração Tributária nesse propósito.

Conclusão e Recomendações

Pragmaticamente, a denúncia fiscal pode ser vista como um 
esforço para “compartilhar” com a sociedade a fiscalização de 
tributos, no exercício da cidadania. Incentivar os denunciantes 
através de proteção e recompensas é um instrumento econômico 
e eficaz para obter informações sobre irregularidades e ilícitos 
fiscais difíceis de serem detectados pelos métodos tradicionais de 
seleção e auditoria fiscal. Os denunciantes fiscais já são, há algum 
tempo, uma parte importante da aplicação de normas tributárias 
na maioria dos Estados democráticos, e cada vez mais fazem parte 
do cumprimento fiscal.

Da análise da denúncia fiscal na Administração Tributária Federal, 
constata-se: i) uma falta de clareza das normas e trâmites do 
procedimento de uma denúncia fiscal; ii) ausência de divulgação 
massiva do mecanismo para promoção da denúncia fiscal; iii) 
dificuldade prática para realizar uma denúncia fiscal, promovido 
atualmente um sítio centralizado, fora do âmbito da Administração 
Tributária, sem informações especificas ao denunciante fiscal e, 
de fato, pouco amigável, o que torna improvável o oferecimento 
de informações efetivas que possam ser exequíveis para iniciar 
um procedimento fiscal e; iv) percepção de baixa proteção efetiva 
do denunciante fiscal, que não se encontra amparado com um 
estatuto ou regras definidas para a sua proteção. Nesse contexto, 
não se surpreende que o efeito das denúncias fiscais seja muito 
reduzido no Brasil, senão desprezível, no conjunto da arrecadação 
e das ações de fiscalização da Receita Federal, e sem qualquer efeito 
comportamental sobre o grau de compliance dos contribuintes.

É sensato adotar as melhores práticas internacionais relativas às 
denúncias fiscais. É imperativo que os potenciais denunciantes 
conheçam e compreendam o funcionamento das regras de 
denúncia fiscal. Os denunciantes não estarão motivados se 
perceberem ser improvável que a Administração venha a agir com 
base na sua informação. Como tal, a percepção pública positiva da 
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117vontade de agir e da eficácia da Administração é fundamental para 
um programa funcional de denúncia fiscal. Deve existir um canal 
especificamente dedicado às denúncias fiscais, sendo gerenciado 
exclusivamente por autoridades tributárias. O trâmite das denúncias 
fiscais no âmbito da Administração Tributária Federal precisa ser 
normatizado, bem como a formulação de um estatuto específico 
para o denunciante fiscal. O debate sobre o uso de recompensas 
para incentivar denúncias fiscais deve ser fomentado na sociedade, 
à luz de evidências científicas e técnicas do tema. Finaliza-se com o 
pensar de São Tomás de Aquino: “Nem sempre é através da perfeita 
bondade da virtude que se obedece à lei, mas às vezes é através do 
medo do castigo”.
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Abstract

Public policies for granting tax benefits are essential to both social and economic development of a nation. In 

Brazil, this understanding requires advancing the research on these public policies and expanding awareness 

on the research currently developed worldwide by discerning the journals where it is being published as well 

as determining the main authors and themes being investigated. This article aims to broaden the knowledge 

about national and international research on public policies for job creation through tax incentives. The study 

relied on a bibliometric analysis of articles extracted from the Scopus platform and produced from 2016 on-

wards. Based on the survey, a tendency was identified for scientific productions to focus on the programmatic 

evaluation of the public policies being addressed. After evaluating data from 466 articles, it was found that, 

in the five-year sample, the largest volume of works was published during 2018. The countries that showed 

greater participation were the U.S.A. and the U.K. and the journals that published most of the articles were 

“Journal of European Social Policy” and “Social Policy and Society”. The analysis pointed to a significant diver-

sification in the authorship of the articles; nevertheless, Anthony Barnes Atkinson stands out as most cited. 

Finally, it was possible to conclude that the scientific production on this theme is relatively small in Brazil, 

considering the country’s dimension in the international economic scenario. In order to stimulate new con-

tributions to elevate the country’s socioeconomic development, Brazilian researchers must be encouraged to 

immerse themselves in the knowledge already assimilated by recent experience.

Keywords: public policies; tax benefits; employment; bibliometry.

Resumo

A essencialidade das políticas públicas de concessão de benefícios tributários para o desenvolvimento de uma 

nação transcende o aspecto estritamente econômico, alcançando também resultados na esfera social. No Bra-

sil, tal compreensão só será possível com avanços em pesquisas sobre essas políticas públicas e a ampliação 

da percepção acerca da produção desenvolvida e em andamento em outros países, discernindo onde são pu-

blicados, bem como os principais autores e temas investigados. Nesse sentido, este artigo objetiva alargar o 

conhecimento acerca da produção nacional e internacional sobre políticas públicas de incentivos fiscais para 

geração de empregos através da análise bibliométrica de artigos extraídos da plataforma Scopus, produzidos a 

partir de 2016. Baseado no levantamento, observou-se uma tendência de as produções enfocarem a avaliação 

programática das políticas públicas. Sinteticamente, após a avaliação de 466 artigos, constatou-se que, dos cin-

co anos da amostra, 2018 abarcou o maior volume de trabalhos, sendo que Estados Unidos e Reino Unido apre-

sentaram maior participação na produção de pesquisas e os periódicos “Journal of European Social Policy” e 

“Social Policy and Society” publicaram o maior número de artigos. Houve significativa diversificação autoral 

dos artigos e, quanto às referências mais citadas, destaca-se Anthony Barnes Atkinson. Por fim, conclui-se que 

a produção científica da temática no Brasil é relativamente exígua, se considerada sua dimensão no cenário 

econômico internacional. Assim, torna-se imprescindível que pesquisadores brasileiros sejam estimulados a 

imergirem no conhecimento assimilado pela experiência recente, de forma a impulsionar novas contribuições 

visando à elevação do desenvolvimento socioeconômico do país.

Palavras-chave: políticas públicas; benefícios tributários; emprego; bibliometria.
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122 Introdução

Ao se admitir a política tributária como matéria inserida no escopo de 
estudo das políticas públicas, torna-se perfeitamente possível enquadrar 
sua definição no conceito proposto por Leonardo Secchi,1 segundo o qual 
a política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema 
público. A política tributária, por um prisma sociológico fiscal, trata de 
como um estado democrático levanta recursos para a aplicação naquilo 
que a sociedade entende como necessário para o bem-estar comum. Já 
do ponto de vista econômico, tem como finalidade garantir o adequado 
equilíbrio na repartição da carga do tributo pelos diversos setores da 
sociedade de forma que favoreça o desenvolvimento social e econômico, 
em cujo processo se encontra a questão do emprego. É nesse espaço que o 
presente artigo busca relacionar as decisões políticas na área tributária à 
problemática da criação de empregos no Brasil e no mundo.

Com a expansão capitalista das últimas décadas, o mundo vem 
presenciando, desde a virada do século, um aumento significativo do 
desemprego. No Brasil, apesar da melhora no início da década de 2010, 
suas taxas se mostram alarmantes, superando em quase três vezes a média 
mundial, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho. Ante 
este cenário, importa ao Estado, através de sua política econômica, que 
engloba a política tributária, promover mecanismos para a geração de 
novos empregos à população e, nesse sentido, os benefícios e incentivos 
fiscais devem ser concedidos como instrumentos tributários para 
impulsionar a criação de postos de trabalho e o crescimento econômico.

Este trabalho objetiva contribuir com a avaliação ex post2  das políticas 
públicas de renúncias tributárias que visam ao desenvolvimento 
socioeconômico do país, mais especificamente em relação à criação de 
empregos. Será levantado e investigado o conhecimento internacional 
produzido nos últimos cinco anos acerca das políticas públicas na área 
tributária no que tange aos benefícios e incentivos fiscais concedidos 
pelos governos para a geração de produto e emprego, buscando analisar 
as perspectivas teóricas e metodológicas adotadas pelos autores. O estudo 

1. Secchi, Análise de políticas públicas: diagnóstico de problemas, recomendação de soluções (2019).
2.  Consiste em uma ferramenta fundamental para orientar a tomada de decisão durante – ou após – a 
execução de uma política pública. (Brasil, 2018)
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pesquisa na medida em que fará o aporte de informações e afirmações que a 
fundamentem teoricamente. O levantamento bibliométrico será realizado 
com base na plataforma de pesquisas Scopus/Elsevier, com dados listados 
por artigos, dissertações e teses relacionados à temática.

Posteriormente à introdução, o presente artigo apresenta os 
referenciais teóricos relativos à análise de políticas públicas que 
embasam a discussão e, a seguir, traz à tona questões acerca das 
políticas públicas de incentivos tributários a partir da bibliografia 
nacional e internacional. Após, expõe-se a metodologia empregada para 
o desenvolvimento do artigo. Em seguida, são mostrados os resultados 
observados dos periódicos, autores, temas, distribuição geográfica e 
temporal das publicações e os enfoques dados pelos artigos. Então, são 
expressadas as conclusões finais acerca do conhecimento científico 
produzido sobre as políticas de benefícios e incentivos fiscais visando 
ao desenvolvimento econômico das nações.

Referencial Teórico

De Menezes3 defende o reconhecimento da política tributária como 
objeto de estudo no campo das políticas públicas, identificando 
naquela os elementos conceituais essenciais disponíveis na literatura 
acerca da política pública, ratificando o ensinamento de Leonardo 
Secchi,4 que afirma que corresponde a uma diretriz elaborada para 
enfrentamento de um problema público, possuindo dois elementos 
fundamentais para tal: intencionalidade pública e resposta a um 
problema público. O problema público a ser vencido pela política 
tributária é constante em estados democráticos na medida em que diz 
respeito aos seus propósitos de caráter econômico e social, como o de 
auxiliar na estabilização do poder de compra da moeda, bem como o de 
expressar a ordem pública na distribuição da riqueza e renda, dentre 
outros, lembrando que o programa tributário deve ser concebido como 
um meio para um fim acordado.5

3. De Menezes, Política tributária como política pública. Análise do sistema tributário pela tipologia de 
Theodore Lowi (2017).
4. Secchi, Análise de políticas públicas: diagnóstico de problemas, recomendação de soluções (2019), p.2.
5. Ruml, Taxes for revenue are obsolete (1946).
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124 Estando sujeito ao ciclo das políticas públicas,6 o processo de elaboração 
da política tributária de concessão de benefícios dessa natureza se 
desenrola nas diversas fases dessa dinâmica. A identificação do problema 
público é um exercício permanente no ambiente estatal. A agenda a 
ser formada requer dos formuladores da política um grande esforço 
interpretativo e perceptivo, pois filtram problemas advindos das mais 
diversas fontes dentro da sociedade. A formulação de alternativas de 
solução ocorre através de avaliações ex ante de propósitos, estratégias 
e possíveis consequências de cada alternativa independentemente de 
sua abordagem, seja racionalista ou argumentativa, e deve assegurar a 
transparência, eficiência, eficácia e, no caso da concessão de incentivos 
tributários, a efetividade dos benefícios concedidos, valores fundamentais 
a serem considerados em boas políticas públicas.7

A tomada de decisão no campo da política tributária, contrariando o 
modelo racionalista de Lasswell8 e Simon,9 citados nos ensinamentos de 
Leonardo Secchi,10 utiliza na maioria das vezes, por envolverem situações 
de alta complexidade, o incrementalismo, método desenvolvido na visão 
das políticas públicas por Charles E. Lindblom, segundo o qual há uma 
adaptação de soluções e o elemento político fala mais alto que o elemento 
técnico. O modelo incremental muitas vezes não leva à melhor escolha, 
mas àquela mais equilibrada em termos de interesses políticos. 11 

Na fase de implementação, as normas, práticas e sequência de 
procedimentos convertem as intenções em ações. Nessa etapa do ciclo já 
é possível detectar eventuais obstáculos, distorções e falhas, através do 
monitoramento realizado pelos órgãos responsáveis pela política pública, 
o qual difere da avaliação.12

Ao parafrasear Carl von Clausewitz,13 Robert E. Goodin14  afirma que a 
avaliação de políticas nada mais é do que a continuação da política por 

6.  Secchi, Análise de políticas públicas: diagnóstico de problemas, recomendação de soluções (2019).
7. Mancuso; Moreira, Benefícios tributários valem a pena? Um estudo de formulação de políticas públicas 
(2013), p. 120.
8. Lasswell, The decision process: seven categories of functional analysis (1956).
9. Simon, Administrative behavior: a study of decision-making processes in administrative organization (1947).
10. Secchi, Análise de políticas públicas: diagnóstico de problemas, recomendação de soluções (2019).
11. Lindblom, Still muddling, not yet through (1979).
12. Brasil. Avaliação de políticas públicas: guia prático de análise ex post (2018), p.14. 
13. General prussiano que em seu livro “Da Guerra” (1827) afirma que “a guerra nada mais é que a continu-
ação da política por outros meios”.
14. Goodin, The oxford handbook of political science (2009), p.321.
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15. Chirinko; Wilson, Job creation tax credits, fiscal foresight, and job growth: evidence from US states (2016).
16. Goodin, The oxford handbook of political science (2009), p.320.
17. Ferreira, A importância dos benefícios fiscais ao investimento, capitalização e emprego para as empresas 
- enquadramento, reflexão e estudo de caso (2019).
18. Secchi; Coelho; Pires, Políticas públicas - conceitos, casos práticos, questões de concursos (2019), p. 85.
19. Farinha, O benefício fiscal à criação de emprego no sistema fiscal português: análise normativa e juris-
prudencial (2019).
20. Zahariadis, The multiple streams framework: structure, limitations, prospects (2007).
21. Kingdon, Agendas, alternatives, and public policies (2014).
22. Daude; Gutierrez; Melguizo, Doctoring the ball: the political economy of tax incentives for investment in 
the Dominican Republic (2014).

outros meios. Com esse raciocínio, Chirinko e Wilson15  examinam a previsão 
fiscal, assim entendida como as alterações do comportamento atual por 
agentes prospectivos em antecipação de futuras mudanças de política. Nas 
políticas tributárias, e especificamente na de concessão de benefícios dessa 
natureza, a avaliação acontece em caráter permanente e interligado ao ciclo 
de sua própria política e das políticas públicas financiadas por recursos 
orçamentários do estado. Tal avaliação é exercida por órgãos públicos, 
tribunais de contas e por pesquisadores científicos, sendo que, por vezes, 
pode ocorrer de forma simultânea por dois ou mais destes avaliadores.16 
A avaliação permite, como exposto por Angela P.P. Ferreira,17 conscientizar 
todos os envolvidos do Estado social para uma reflexão cívica relativamente 
à atribuição dos benefícios fiscais concedidos às empresas, com impacto 
direto na economia nacional, invocando o quadro de boa governação fiscal, 
cidadania fiscal e educação fiscal.

Por fim, no campo das políticas tributárias de concessão de incentivos 
fiscais, pode-se dizer que várias são as razões para a sua extinção e para a 
sua substituição, desde as relativas ao problema público até as relativas à 
solução e ao ambiente político.18 A título exemplificativo, cita-se o estudo de 
Cátia I. C. Farinha19 que se centrou numa análise normativa e jurisprudencial 
para apontar os motivos que levaram à revogação do benefício fiscal à 
criação de empregos em Portugal.

Fator de grande influência na agenda estatal são os chamados fluxos 
múltiplos, que podem promover ou inibir sua conjuntura.20 De acordo 
com John K. Kingdon,21 o fluxo político é composto por aspectos como 
humor público, campanhas de grupos de pressão, resultados de eleições, 
distribuições partidárias ou ideológicas no parlamento e mudanças na 
administração. Para Daude, Gutierrez e Melguizo,22 os grupos de interesse 
geralmente são capazes de exercer considerável influência em sua gestão, 
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países em desenvolvimento.

Para a promoção ou inibição de itens na agenda governamental, sobretudo 
em matéria tributária e de empregabilidade, a percepção do humor 
nacional pelos políticos e pessoas ao redor do poder é determinante, tendo 
em vista o alto grau de conflito ao redor desses temas pelos diversos grupos 
de interesse como movimentos sociais, sindicais, empresariais, apoiadores 
e opositores do governo, além das forças políticas organizadas, cujo grau 
de consenso é medido pelo governo na busca de um ponto de equilíbrio em 
proposições opostas.23 Ademais, eventos que ocorrem dentro do próprio 
governo, como a rotatividade dos atores e os aspectos jurisdicionais, 
podem afetar diretamente as agendas políticas.

Alguns temas se restringem a determinados grupos de especialistas, 
enquanto outros são elevados à agenda para tomada de decisão, conforme 
a Teoria do Equilíbrio Pontuado, desenvolvida por Baumgartner e 
Jones,24  que pressupõe um desenrolar do processo de política pública por 
períodos de equilíbrio, que em determinados momentos são pontuados 
por mudanças, quando um dado assunto supera o grupo de especialistas, 
chamado pelos autores de monopólio da política. Tal processo se amolda 
perfeitamente à estabilidade que deve caracterizar uma política tributária, 
pontuada por reformas realizadas de tempos em tempos.

Remontando argumentação de Lindblom,25 cabe salientar que as tomadas 
de decisão e consequentes mudanças nas políticas públicas na área 
tributária normalmente não as afastam radicalmente de seu status quo, 
dada a sua complexidade, uma vez que seu processo de negociação exige 
a redistribuição dos recursos limitados entre os vários interessados e, 
além disso, preservam a continuidade de procedimentos operacionais e 
arranjos burocráticos já existentes, inibindo inovações abruptas. Assim, 
justifica-se a adoção de mudanças incrementais.

 23. Kingdon, Agendas, alternatives, and public policies (2014), p.146.
24. True; Bryan; Baumgartner, Punctuated equilibrium theory: explaning stability and change in public 
policymaking (2007).
25. Lindblom, Still muddling, not yet through (1979).
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26. Sabatier; Weible, The advocacy coalition framework: innovations and clarifications (2007).
27.  Rodigues; Cruz, Renúncia de receita como instrumento de concessão de privilégios particulares e efe-
tivação das práticas corruptivas (2019).
28. Mancuso; Moreira, Benefícios tributários valem a pena? Um estudo de formulação de políticas públicas 
(2013).
29. Sabatier; Weible, The advocacy coalition framework: innovations and clarifications (2007).
30. Leigh, Do firms that pay less company tax create more jobs? (2018).
31. Sharma; Oriaku; Oriaku, Analysis of the corporate behaviors after the corporate tax cuts with respect to 
job creation: a preliminary study of select corporations in the United States of America (2017).
32. Martinez; Da Silva, Empresas brasileiras de capital aberto que pagam menos impostos criam mais em-
pregos? (2020).

A formulação de políticas públicas e as suas mudanças podem ser explicadas 
pelo modelo proposto por Paul A. Sabatier,26 denominado de Coalizões de 
Defesa, com base em diversas variáveis, destacando-se as relacionadas, 
por exemplo, a atores de variadas posições na sociedade que mantém a 
coalizão de defesa unida através do compartilhamento de algumas crenças 
fundamentais da política e do envolvimento em um nível de coordenação 
não trivial para alcançar objetivos ao longo do tempo. Nessa perspectiva, 
Hugo Rodrigues e Lívia da Cruz27 buscam demonstrar que a renúncia de 
receita pode ser um instrumento de concessão de privilégios particulares 
e efetivação das práticas corruptivas. Uma coalizão pode dispor de poder 
de influência e aptidão para implementar suas vontades e interesses na 
agenda das políticas tributárias, de acordo com seus recursos financeiros, 
conhecimento técnico, quantidade de apoiadores, membros da coalizão e 
a autoridade legal. Para Mancuso e Moreira,28  as políticas distributivas, 
que englobam a concessão de benefícios fiscais, tendem a ser precedidas 
por intenso lobby favorável de seus potenciais beneficiários, e propendem 
a provocar mobilização muito menor – se houver alguma – do restante da 
sociedade, em sentido oposto.

Outro fator de relevância da estrutura das Coalizões de Defesa é a função 
da aprendizagem orientada para política,29 assimilada no processo de 
mudanças nas políticas públicas, na medida em que novos conhecimentos 
científicos relativos aos problemas evoluem, trazendo novos argumentos ao 
debate, como os trazidos por Andrew Leigh30  que, utilizando dados de 1000 
empresas lucrativas australianas, exploram a relação entre taxas efetivas 
de impostos e a criação de empregos, ou os conhecimentos expostos por 
N. Sharma, E. Oriaku e N. Oriaku,31 que abordam os impactos dos cortes 
de impostos na criação de empregos num estudo sobre doze grandes 
empresas dos Estados Unidos, enquanto Martinez e Da Silva32 investigam 
se as empresas brasileiras não financeiras de capital aberto que pagam 
menos impostos criam mais empregos ou não.
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O processo metodológico adotado nesta pesquisa baseia-se na análise 
bibliométrica da produção científica nacional e internacional sobre as 
políticas de concessão de benefícios tributários e seus impactos na geração 
de empregos. Segundo Nair Kobashi e Raimundo dos Santos,33 a bibliometria 
é uma metodologia de recenseamento das atividades científicas e correlatas, 
por meio de análise de dados que apresentem as mesmas particularidades. 
Para Ensslin, Ensslin e Pinto,34 através da bibliometria o pesquisador pode, 
a partir de artigos relevantes selecionados, identificar características que 
venham contribuir cientificamente para o seu tema de interesse. Sendo 
assim, emprega-se aqui a técnica bibliométrica por meio de metodologia 
quantitativa visando ao exame objetivo da produção acadêmica nacional e 
internacional sobre a temática em questão.

Então, com fulcro no levantamento dos artigos relacionadas ao tema, 
este artigo investiga dados como: autores, ano de publicação, referências, 
citações, principais periódicos, palavras-chave utilizadas, etc. Nesse 
sentido, apresentam-se a seguir os parâmetros utilizados para a prospecção 
e análise das publicações.

A extração de dados foi realizada na plataforma de pequisas Scopus/
Elsevier, que é um banco de dados de resumos e citações da literatura com 
revisão por pares: revistas científicas, livros, processos de congressos 
e publicações do setor. O sistema disponibiliza mais de 41.000 títulos 
indexados de diversos campos do conhecimento e permitiu a análise e 
visualização das pesquisas.

Primeiramente, buscou-se identificar artigos de revistas, capítulos de livros e 
livros nacionais e internacionais, que continham em qualquer de seus campos 
as expressões “taxes benefits” e “employment”. Em seguida, os dados foram 
depurados, selecionando-se artigos publicados a partir de 2016 e classificados 
nas seguintes áreas de estudo: i) ciências sociais; ii) economia, econometria e 
finanças; iii) negócios, gestão e contabilidade. Assim, a seleção encontrou ao 
todo 466 artigos com dados disponíveis para a investigação.

33. Kobashi; Dos Santos, Arqueologia do trabalho imaterial: uma aplicação bibliométrica à análise de dis-
sertações e teses (2008).
34. Ensslin; Ensslin; Pinto, Processo de investigação e análise bibliométrica: avaliação da qualidade dos 
serviços bancários (2013).
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com a utilização dos softwares Microsoft Excel para a catalogação e 
ordenação dos dados, geração de relatórios dinâmicos e criação de gráficos 
demonstrativos, e Vosviewer para a mineração de textos para a construção 
e visualização de redes bibliométricas.

A seguir, apresentam-se os resultados da investigação bibliométrica, onde são 
expostos os achados referentes aos principais periódicos, aspectos temporais 
dos artigos, autores relevantes, palavras-chave, origem das publicações etc.

Resultados e Discussão

Aplicando-se a metodologia descrita anteriormente, observou-se que a 
periodicidade das publicações está distribuída anualmente conforme Gráfico 1.

Gráfico 1 – Distribuição das publicações por ano.
Fonte: O autor (2020).

O Gráfico 2 apresenta os países que mais publicaram artigos dentre os 
aqui analisados e os que obtiveram mais citações desses artigos, com 
destaque para os Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha que, juntos, 
publicaram mais da metade dos artigos em análise e tiveram mais de 
55% das citações encontradas.

20202019201820172016
0

20

40

60

80 80

99

88 87

112
100

120



TR
IB

U
TA

ÇÃ
O

 e
m

 re
vi

st
a

130

Gráfico 2 – Publicações e citações dos artigos por país.
Fonte: O autor (2020).

As revistas e livros que publicaram mais de um artigo da amostra aqui 
estudada estão relacionados na Tabela 1, expostos em ordem alfabética, 
indicando entre parênteses o número de artigos publicados dentre os 
levantados nesta pesquisa.

Ahuri Final Report  (2) International Social 
Security Review  (2)

Economist (Nether-
lands)  (3)

American Economic 
Journal: Economic 

Policy  (2)
Journal of Common 
Market Studies  (2) Finanzarchiv  (3)

Applied Economics  
(2)

Journal of Financial 
And Quantitative 

Analysis  (2)
Fiscal Studies  (3)

Applied Economics 
Letters  (2)

Journal of Global Op-
erations And Strategic 

Sourcing  (2)
German Economic 

Review  (3)

Australian Economic 
Review  (2)

Journal of Human 
Resources  (2)

International Journal 
of Sociology and Social 

Policy  (3)

Boston University Law 
Review  (2)

Journal of Internation-
al Development  (2)

Iza Journal of Labor 
Economics  (3)

Brookings Papers on 
Economic Activity  (2)

Journal of Social Policy  
(2)

Journal of Family and 
Economic Issues  (3)

Business and Econom-
ic Horizons  (2)

Journal of Urban Eco-
nomics  (2)

Journal of Population 
Economics  (3)

1 Estados Unidos 565

391

150

98

116

86

37

85

76

44

7

citações publicações

5

126

91

47

26

24

22

19

19

18

22

4 Itália

7 Austrália

10 Bélgica

2 Reino Unido

5 Países Baixos

8 França

... ...

3 Alemanha

6 Canadá

9 China

21 Brasil
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Canadian Journal of 

Economics  (2)

Labour Market Policies 
in the Era of Pervasive 
Austerity: A European 

Perspective  (2)

Journal of Public Eco-
nomics  (3)

Contemporary Ac-
counting Research  (2)

National Tax Journal  
(2)

Social Policy and Ad-
ministration  (3)

Critical Social Policy  
(2)

Oxford Bulletin of 
Economics and Statis-

tics  (2)
Economic and Social 

Review  (4)

Economia Politica  (2) Oxford Economic 
Papers  (2)

Journal of Economic 
Inequality  (4)

Economic Annals  (2) Pacific Basin Finance 
Journal  (2)

Review of Economics 
of The Household  (4)

Economic Modelling  
(2)

Real Estate Economics  
(2)

Canadian Public Policy  
(5)

Economic Record  (2) Research in Econom-
ics  (2)

Review of Income and 
Wealth  (5)

Economic Re-
search-Ekonomska 
Istrazivanja   (2)

Research in Interna-
tional Business and 

Finance  (2)
Sustainability (Swit-

zerland)  (5)

Economic Systems  (2) Review of Financial 
Studies  (2)

Decent Incomes for 
All: Improving Policies 

in Europe  (6)

Emerging Markets 
Finance and Trade  (2)

Review of Quantitative 
Finance and Account-

ing  (2)
International Tax and 
Public Finance  (6)

Empirical Economics  
(2)

Routledge Handbook 
of The Welfare State: 
Second Edition  (2)

Journal of Corporate 
Finance  (6)

Employment Rela-
tions under Coalition 
Government: The UK 
Experience, 2010-2015  

(2)

Rsf  (2)
Journal of Policy Anal-
ysis and Management  

(6)

Handbook on Taxa-
tion  (2)

Social Science Re-
search  (2) Labour Economics  (6)

International Journal 
of Child Care and Edu-

cation Policy  (2)
American Economic 

Review  (3)
Social Indicators Re-

search  (8)

International Journal 
of Emerging Markets  

(2)
Basic Income Studies  

(3)
Social Policy and Soci-

ety  (9)

International Journal 
of Manpower  (2)

Cesifo Economic Stud-
ies  (3)

Journal of European 
Social Policy  (10)

International Review 
of Applied Economics  

(2)
Eastern European 
Economics  (3)

Tabela 1 – Periódicos com mais de uma publicação.
Fonte: Scopus/Elsevier
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132 Já o Gráfico 3, indica os periódicos que mais publicaram artigos dentre 
os examinados nesta análise, destacando-se o Journal of European 
Social Policy, periódico acadêmico que publica artigos sobre todos os 
aspectos da política social na Europa e a Social Policy and Society, revista 
britânica que acolhe pesquisas contemporâneas relacionadas a política 
e desenvolvimento associados às ciências sociais.

Gráfico 3 – Revistas com mais publicações de artigos dentre os analisados.
Fonte: O autor (2020)

Quanto à autoria dos trabalhos, observam-se na Tabela 2 os autores com 
mais de duas publicações sobre política de benefícios fiscais e emprego no 
recorte investigado, sendo que dentre eles, Luciano Fratocchi, professor 
da University of L’Aquila, Italia; Olivier Bargain, professor da Aix-Marseille 
School of Economics, França; e Karina Doorley, pesquisadora da Economic 
and Social Research Institute, Dublin/Irlanda, são os que possuem mais 
citações em pesquisas científicas na respectiva área.

Cantillon B.  (4) Magnuson K.  (3) Figari F.  (4)

Marchal S.  (3) Vandelannoote D.  (4) Morel N.  (3)

Bargain O.  (3) Nolan B.  (3) Berger L.M.  (3)

Otto A.  (3) Doorley K.  (3) Palme J.  (3)

Edmiston D.  (3) Rostam-Afschar D.  (3) Fratocchi L.  (3)

Savage M.  (3) Gasior K.  (3) Schober P.S.  (3)

Goedemé T.  (3) Verbist G.  (3) Hills J.  (3)

Wang J.  (3) Krstić G.  (3) Wrohlich K.  (3)
 
Tabela 2 – Autores com mais de duas publicações.
Fonte: Scopus/Elsevier.
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Social Policy and Society
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Labour Economics
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Finance

10

9

8

6

6

6

6

6
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examinados, pode-se afirmar que os constantes do Gráfico 4 foram os 
maiores influenciadores dos referidos trabalhos. São eles: Anthony 
Barnes Atkinson, pesquisador britânico sênior do Nuffield College, Oxford 
e professor centenário da London School of Economics (Reino Unido); Holly 
Sutherland, pesquisadora e professora emérita do Institute for Social and 
Economic Research, University of Essex (Reino Unido); Emmanuel Saez, 
professor de economia na University of California, Berkeley (Estados 
Unidos); Richard Blundell, professor britânico que possui a Cátedra 
David Ricardo de Economia Política da University College London (Reino 
Unido); Cathal O’Donoghue, professor de Políticas Públicas e Sociais 
pela National University of Ireland Galway; e Olivier Bargain, professor da 
Aix-Marseille School of Economics (França).

Gráfico 4 – Autores mais citados como referência.
Fonte: O autor (2020).

Os seguintes gráficos tratam dos vocábulos mais reiteradamente 
utilizados nos artigos. O Gráfico 5 apresenta as palavras-chave mais 
repetidas no conjunto de publicações sobre políticas de concessão de 
benefícios tributários analisados. Soma-se a isto a aferição do aumento 
no uso de alguns termos com o passar dos anos, vale dizer, palavras-
chave como “income inequality”, “social policy” e “walfare state” vem 
sendo mais empregadas nos anos mais recentes. 
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Gráfico 5 – Palavras-chave mais utilizadas.
Fonte: O autor (2020).

O Gráfico 6, por seu turno, mostra a frequência com que as palavras-
chave expostas acima são repetidas nos títulos e nos resumos dos 
artigos selecionados neste trabalho.

Gráfico 6 – Palavras-chave no título e no resumo.
Fonte: O autor (2020).
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135Pelo exame dos artigos selecionados e publicados nos dois principais 
periódicos da amostra – Journal of European Social Policy e Social Policy and 
Society – buscou-se identificar o objetivo predominante das publicações. 
Da investigação, concluiu-se que, de forma geral, há uma tendência de os 
trabalhos focalizarem na avaliação programática das políticas públicas 
de concessão de benefícios tributários, tal como preconizado por Robert 
E. Goodin,35 vale dizer, com o foco na eficácia, eficiência e resiliência 
das políticas específicas que estão sendo avaliadas. Para o autor, as 
principais preocupações da avaliação programática pertencem à visão 
de Lasswell36 e Lindblom37 da formulação de políticas como solução 
de problemas sociais mais firmemente incorporada à abordagem 
racionalista da avaliação de políticas.

Dentre as políticas avaliadas pelos artigos em tela, destacam-se aqueles 
que abordam temas como o bem-estar fiscal das nações, o papel do 
imposto e seu uso para o atingimento de objetivos sociais, os incentivos 
no contexto de crise e mudança do estado de bem-estar social; o impacto 
distributivo de programas fiscais e de gastos sociais; as políticas liberais 
de austeridade do bem-estar, bem como a transparência da concessão 
de benefícios tributários instituídos para o empresariado.

Conclusão

Não é preciso muito esforço para compreender a essencialidade das 
pesquisas na área de benefícios tributários do ponto de vista das políticas 
públicas e como as diversas nações do mundo utilizam esse instituto 
como instrumento para o desenvolvimento social e econômico. Através 
do levantamento bibliométrico, este artigo tem o propósito de expandir 
o conhecimento sobre os estudos que investigam as políticas públicas 
de concessão de benefícios tributários com o intuito de gerar empregos. 
Para isso, foram examinadas as produções contidas na plataforma 
Scopus, resumindo-se os principais achados sob variados aspectos.

35. Goodin, The oxford handbook of political science (2009), p.329.
36. Lasswell; A pre-view of policy science (1971).
37. Lindblom, Inquiry and change: the troubled attempt to understand and shape society (1990).
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136 Pela análise do conjunto composto por quatrocentas e sessenta e seis 
publicações sobre o tema, pôde-se observar a repercussão em outros 
campos de políticas públicas, como o da saúde e da educação, por 
exemplo, pelo fato de a política de concessão de incentivos fiscais 
tangenciar diversas áreas sociais que são viabilizadas por meio de 
recursos advindos de receitas tributárias.

Durante os últimos cinco anos, a quantidade de produções sobre 
políticas públicas de concessão de benefícios fiscais relacionadas à 
geração de empregos não variou substancialmente, apresentando um 
volume mais acentuado no ano de 2018. 

Em relação à origem das publicações, constata-se que os Estados 
Unidos e o Reino Unido respondem pela maioria delas, demonstrando 
o grande interesse desses países pelo tema. Os periódicos com o maior 
número de artigos dentre os selecionados são “Journal of  European 
Social Policy” e “Social Policy and Society”.

Quanto à autoria, observa-se uma considerável diversificação de nomes, 
não havendo concentração das produções. Por sua vez, Anthony Barnes 
Atkinson foi a referência mais citada, com mais de duzentas menções.

Um olhar cuidadoso sobre os termos mais utilizados nas publicações, 
seja como palavras-chave ou mesmo os contidos nos títulos ou nos 
resumos dos artigos, permite concluir que a ampla maioria deles 
se refere a expressões ligadas a aspectos sociais, como “poverty”, 
“inequality”, “welfare state”, “health”, “redistribution”, dentre outros.

A conjugação dos resultados obtidos no levantamento dessas 
perspectivas revela o grau de atenção dado às políticas públicas 
de concessão de benefícios tributários relacionados à geração de 
empregos pelas diversas nações mundiais, mas sobremaneira pelos 
países de economia desenvolvida. No Brasil, há um largo espaço para 
o aprofundamento das pesquisas na temática, sobretudo para se 
evidenciar que o maior foco dessas políticas deve estar na esfera social, 
na redução de desigualdade de renda e na manutenção do nível de 
emprego da sociedade.
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137Como a globalização e o avanço tecnológico 
impõem a rápida desarticulação de muitos 
postos de trabalho, resta evidente a 
necessidade de os governos se valerem das 
políticas públicas na área tributária para 
viabilização de uma contrapartida a esse 
fenômeno, de forma a manter a dignidade 
que o emprego proporciona à população. 
Para tanto, é fundamental que estudiosos 
da área estejam inteirados sobre as 
pesquisas recentemente publicadas e 
aquelas em andamento, estabelecendo 
uma aproximação com o conhecimento já 
adquirido visando à proposição de novas 
formas de se alcançar o desenvolvimento 
econômico e social.
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Aposentado

Ganho de Capital na 
Alienação de Imóveis por 
Pessoas Físicas: Alguns 
Aspectos Controversos



Abstract

Calculation of  capital gains on the sale of  real estate proper-

ty by individuals is strictly based on tax legislation. Some-

times we are faced with the interpretation of  tax legislation 

through normative instructions in confrontation with judge-

ments, on the same matter, at the Superior Courts. On other 

occasions we have noticed a legal determination for the cal-

culation of  capital gain in a transaction – expropriation of 

real estate – where there is no real estate that fits the need 

for this transaction.

Keywords: capital gains; controversial aspects.

Resumo

A apuração do ganho de capital na alienação de imóveis por 

pessoas físicas é estritamente baseada na legislação tributá-

ria. Por vezes, depara-se com a interpretação da legislação 

tributária através de instrução normativa em confronto com 

os julgados, da mesma matéria, junto aos Tribunais Superio-

res. Em outras ocasiões, constata-se determinação legal para 

a apuração do ganho de capital em operação – desapropria-

ção de imóvel – onde não existe imóvel que se enquadre na 

necessidade dessa operação.

Palavras-chave: ganho de capital; aspectos controversos.
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142 Introdução

O presente trabalho de pesquisa está voltado para a análise, dentro do tema 
“Ganho de Capital na Alienação de Imóveis por Pessoas Físicas”, a alguns 
aspectos mais controvertidos e específicos na aplicação da legislação 
vigente, qual seja, a Lei nº 11.196, de 2005,1 o Decreto nº 9.580, de 2018 
(RIR/2018)2  – ou mesmo a Instrução Normativa SRF nº 599, de 2005. 3

O tema Ganho de Capital, que aqui será referenciado como GK, é bastante 
extenso e complexo, e, dentro do proposto para a presente pesquisa, serão 
abordados dois pontos controversos:

1. manifesta ilegalidade do inciso I do parágrafo 11 do artigo 2º da IN SRF 
nº 599, de 2005; e

2. apuração do ganho de capital na operação de “desapropriação”, con-
forme determinado pelo inciso IV do parágrafo 4º do artigo 128 do De-
creto nº 9.580, de 2018 (RIR/2018). Teria esse regramento caracterís-
tica de “letra morta da lei” em função de sua desnecessidade?

Breve Retrospecto do Conceito de Ganho de Capital

O Ganho de Capital é um valor aparentemente muito simples de ser 
calculado, haja vista ser a “diferença positiva entre o preço de alienação 
e o custo de aquisição”, em que se aplica, nessa base de cálculo, a alíquota 
de 15%, para se chegar ao imposto devido (art. 148, caput, do Decreto nº 
9.850, de 2018). O chamado ganho de capital sobre bens imóveis também 
é conhecido, numa terminologia menos técnica, como “lucro imobiliário”.

Esse instituto nasce de operações diversas, como: alienação de bens ou 
direitos, transferências e liquidação ou resgate de bens, direitos, aplicações 
financeiras, e alienação de moeda estrangeira. Todas essas operações estão 
disciplinadas no Decreto nº 9.580, de 2018, bem como nas demais normas 
complementares posteriormente publicadas. Ou seja, os bens que se 
valorizaram ou não ao longo do tempo e estão sendo alienados, e qualquer 

1. Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/lei/11196.htm. Acesso em: 01 mai. 2021.
2. Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Decreto/D9580.htm. Acesso em: 01 mai. 2021.
3. Instrução Normativa SRF nº 599, de 28 de dezembro de 2005. Disponível em: normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15526. Acesso em: 01 mai. 2021.
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143que seja o tipo de operação, ficam sujeitos à apuração do ganho de capital e 
ao eventual recolhimento do respectivo imposto.

No parágrafo anterior, foram mencionados “bens que se valorizam ou 
não ao longo do tempo”. É importante destacar o conceito de apuração do 
ganho de capital, não pelo valor do bem que está sendo alienado, mas, sim, 
pela operação propriamente dita. Ou seja, se o valor da alienação é menor 
que o custo de aquisição, não há apuração do ganho de capital e, como 
consequência, não existe imposto a pagar.

Breve Retrospecto sobre a Lei nº 11.196, de 2005

Trata-se da Medida Provisória nº 255, de 1º de julho de 2005,4 convertida na 
Lei nº 11.196, de 2005, conhecida, inicialmente, como “Medida Provisória 
do Bem”, e, posteriormente, como “Lei do Bem”. Por que “medida provisória 
do bem” ou “lei do bem”? E por que o interesse em entender essa lei? 
Essa Lei instituiu Regimes Especiais de Tributação, que nada mais são do 
que incentivos fiscais para as inovações tecnológicas e englobam vários 
setores da economia, entre eles: Plataforma de Exportação de Serviços de 
Tecnologia da Informação, Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital 
para Empresas Exportadoras (Recap), Inovação Tecnológica, Programa 
de Inclusão Digital e Incentivo às Microrregiões nas Áreas de Atuação 
da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – Sudam e da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene.

No bojo dessa lei, no Capítulo VIII, foram determinadas algumas 
modificações na legislação do imposto de renda das pessoas físicas como 
forma de incentivar o mercado imobiliário. Esse é o ponto de maior interesse 
para este estudo, no que diz respeito ao ganho de capital na alienação de 
bens imóveis por pessoa física. 

Bem, a pergunta agora passa a ser: o que de tão importante ficou estipulado 
nessa lei, em particular no artigo 39 do Capítulo VIII, que altera a apuração do 
ganho de capital como forma de estimular o setor imobiliário da economia?

4. Medida Provisória nº 255, de 1º de julho de 2005. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2004/2005/Mpv/255.htm. Acesso em: 01 mai. 2021.
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144 O artigo 39 isenta de imposto de renda sobre o ganho de capital a pessoa 
física que preencha três condições, cumulativamente: i) seja residente 
no Brasil; ii) esteja alienando imóvel residencial no país; e iii) no prazo 
de 180 dias use o produto dessa alienação na aquisição de outro imóvel 
residencial no Brasil.

Importante mencionar que, primeiro, há que se ter a alienação de imóvel 
residencial e, posteriormente, no prazo de cento e oitenta dias, a aquisição 
de outro imóvel residencial. Tanto o imóvel alienado como o novo adquirido 
devem estar localizados no Brasil.

O produto da alienação, ao ser aplicado na nova aquisição, poderá sê-lo 
de forma integral ou parcial. Somente a parte do produto da alienação 
empregada na nova aquisição é que terá o benefício da isenção do imposto 
sobre o ganho de capital. Em outras palavras, se parte do produto da 
alienação não for empregada na nova aquisição, sofrerá tributação.

Quando se fala do benefício da isenção do imposto de renda incidindo 
sobre o produto da alienação de imóvel feito por pessoa física, parcial ou 
total, nos moldes do que determina a “Lei do Bem”, importante ressaltar 
que o “benefício dessa isenção será permitido à pessoa física uma vez a 
cada cinco anos” por expressa determinação legal, conforme o artigo 133, 
parágrafo 4º, inciso V, do Decreto nº 9.580, de 2018 (RIR/2018).

Enfatiza-se, novamente, que o comando do artigo 39 deixa claro que a 
isenção do imposto de renda é para venda de imóvel residencial, que pode 
ser urbano ou rural, e que o produto dessa alienação deve ser alocado para 
compra de outro imóvel residencial no Brasil.

Controvérsia sobre a Aplicação do Artigo 39 da Lei nº 
11.196, de 2005

O que vem suscitando muita discussão, inclusive com várias manifestações 
contrárias à legislação em vigor, é a interpretação do inciso I do parágrafo 
11 do art. 2º da IN SRF nº 599, de 2005:

“Art. 2º Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente 
no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o produto da ven-
da na aquisição, em seu nome, de imóveis residenciais localizados no País.
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145(...)

§ 11. O disposto neste artigo não se aplica, dentre outros:

I - à hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou par-
cialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel resi-
dencial já possuído pelo alienante”. (grifou-se)

O Superior Tribunal de Justiça – STJ tem se manifestado, reiteradamente, 
sobre a ilegalidade da restrição imposta pelo inciso I acima mencionado.5 

Veja-se um exemplo prático sobre a questão acima:

Situação I

Imóvel vendido pelo valor de R$ 150.000,00 (valor de alienação, ou VA);

Esse imóvel teve um custo de aquisição (CA) de R$ 50.000,00;

A aquisição desse imóvel, à época, foi feita por meio de um financiamento 
bancário de R$ 30.000,00, e o saldo devedor na data da alienação era de R$ 
10.000,00;

O produto da venda (VA), no caso concreto, foi de R$ 150.000,00, sendo 
que o vendedor usou R$ 10.000,00 para quitar o saldo remanescente do 
financiamento bancário.

Cálculo do imposto nessa transação:

GK = VA - CA = 150.000,00 - 50.000,00 = R$ 100.000,00

Aplicando-se a alíquota de 15% sobre o GK ou Base de Cálculo, tem-se:

GK = BC = 100.000,00

Imposto = BC x 15% = 100.000,00 x 15% = R$ 15.000,00

Situação II

As informações da situação II são exatamente as mesmas da situação I, com 
a diferença de que o alienante residente comprará outro imóvel residencial 

5. REsp 1668268/SP Recurso Especial 2017/0092764-2, DJe 22/03/2018 RBDTFP vol. 68 p.115; STJ – REsp 
1353111 – RS (Recurso Repetitivo – Temas 624), AgInt no REsp 1554106 – BA; AgInt no REsp 1466959 – PR; 
REsp 1469478 – SC e REsp 1612183 – RS, entre outros.
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146 no Brasil, após a venda realizada, e dentro do prazo de 180 dias, a contar da 
data da venda do imóvel antigo. Parte do produto da venda será utilizado 
para quitar o saldo de financiamento bancário existente do imóvel vendido.

A questão que aqui se coloca é: o benefício da isenção do imposto 
determinado pelo parágrafo 2º do artigo 39 da Lei nº 11.196, de 2005, 
alcança as hipóteses nas quais o produto da venda de imóvel por pessoa 
física seja destinado, total ou parcialmente, à quitação ou amortização de 
financiamento de outro imóvel residencial que o alienante já possua?

A resposta pode ser NÃO – não existe isenção de imposto – ao se levar em 
consideração o inciso I do parágrafo 11 do artigo 2º da IN SRF nº 599, de 2005. 
Por outro lado, a resposta deve ser SIM – existe isenção do imposto – em 
função da posição majoritária de vários julgados do STJ na análise da questão.

O argumento preponderante é no sentido de que a isenção deve ser 
reconhecida de forma extensiva, abrangendo imóveis tanto posterior 
como anteriormente à alienação, razão pela qual é igualmente isento o 
ganho de capital utilizado na quitação. Veja-se, por exemplo, o julgado 
abaixo do STJ, a Ementa e o Voto do Relator:

EMENTA

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE 
BEM IMÓVEL RESIDENCIAL. IN⁄SRF Nº 599⁄2005 e art. 39 da LEI Nº 11.196⁄2005.

1. A isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de capital nas operações de aliena-
ção de imóvel prevista no art. 39, da Lei 11.196⁄2005 se aplica à hipótese de venda 
de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou parcialmente, débito rema-
nescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel residencial já possuído pelo 
alienante.

2. É ilegal a restrição estabelecida no art. 2º, § 11, I, da Instrução Normativa-SRF 
n. 599⁄2005.

3. NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.”

VOTO

“O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Os autos foram recebi-
dos neste Gabinete em 5.8.2014.

A controvérsia tem por objeto definir se o comando do art. 39 da Lei 11.196⁄2005 foi 
violado na regulamentação feita pela Instrução Normativa RFB 599⁄2005, especi-
ficamente o seu art. 2º, § 11.

O Tribunal a quo consignou que a lei concede isenção do Imposto de Renda relativa-
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147mente ao ganho de capital, oriundo de alienação de imóvel, quando o produto da ven-
da for aplicado, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), na aquisição de outro imóvel. 
Concluiu que a Instrução Normativa RFB 599⁄2005 extrapolou o poder regulamentar 
ao criar restrição não prevista em lei, qual seja, a de que o benefício fiscal somente tem 
validade para imóveis adquiridos posteriormente à alienação do primeiro.

No entendimento do órgão colegiado, a isenção deve ser reconhecida de forma ex-
tensiva, abrangendo os imóveis adquiridos tanto posterior como anteriormente à 
alienação de outro imóvel, razão pela qual é igualmente isento o ganho de capital 

utilizado para quitação.” 6

Além da nota de rodapé de nº 5 mostrando a posição de julgados do STJ sobre 
o assunto, assim como a Ementa e o Voto do Relator de um caso específico 
sobre o tema detalhado no parágrafo anterior, vale mencionar também a 
posição da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional através da Nota SEI nº 
48/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF7 sobre o assunto.

Em vista da pacificação do entendimento do STJ sobre a isenção do imposto 
de renda sobre o ganho de capital quando da alienação de imóvel baseada 
no art. 39 da Lei nº 11.196, de 2005, sendo o produto da alienação aplicado 
total ou parcialmente em outro imóvel ou quitando débitos remanescentes 
de aquisição a prazo ou a prestação de imóvel já possuído anteriormente, 
não restou outra alternativa à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que 
não fosse o reconhecimento da ilegalidade do art. 2º, parágrafo 11, inciso I, 
da IN SRF nº 599, de 2005. Vejam-se os termos da Nota SEI nº 48/2018:

“Documento público. Ausência de sigilo.

Imposto de Renda Pessoa Física. IRPF. Isenção sobre o ganho de capital nas operações 
de venda de imóvel residencial previstas no art. 39 da Lei nº 11.196, de 2005. Des-
tinação do produto da venda, total ou parcialmente, à quitação ou amortização de 
financiamento de outro imóvel residencial que o alienante já possui.

Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. In-
clusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2º, VII e §§4º 
e 5º, da Portaria PGFN nº 502, de 2016.

Proposta de edição de ato declaratório do PGFN sobre a matéria. Oitiva prévia da RFB.

Processo SEI nº 10951.101789/2018-67”.

6. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.469.478 – SC (2014⁄0176929-5. Disponível em: https://
stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/863453852/recurso-especial-resp-1469478-sc-2014-0176929-5/intei-
ro-teor-863453912. Acesso em: 24 jun. 2021.
7.  Procuradoria da Fazenda Nacional. Nota SEI nº 48/2018. Disponível em: www.gov.br/pgfn/pt-br/assun-
tos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/nota-sei-48-2018.pdf. Acesso em: 01 mai. 2021.
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148 Conclusão

De tudo visto, quer seja o entendimento pacífico e na mesma direção de vários 
julgados do STJ sobre o tema, quer seja o entendimento da própria Procuradoria 
da Fazenda Nacional, ambos sobre a análise do artigo 2º, parágrafo 11, inciso I, 
da IN SRF nº 599, de 2005, não resta outra alternativa senão concluir: é ilegal 
o inciso I do parágrafo 11 do artigo 2º da IN SRF nº 599, de 2005.

Controvérsia na Apuração do Ganho de Capital na 
Operação de Desapropriação

A previsão legal para a apuração do ganho de capital na operação de 
desapropriação está no artigo 128, parágrafo 4º, inciso IV, do Decreto nº 
9.580, de 2018, assim como no art. 3º, parágrafo 3º, da Lei nº 7.713, de 1988. 8

Decreto nº 9.580 de 2018

“Art. 128. Fica sujeita ao pagamento do imposto sobre a renda de que trata este 
Título a pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos 
de qualquer natureza (Lei nº 7.713, de 1988, art. 2º e art. 3º, § 2º; e Lei nº 8.981, de 
1995, art. 21).

(...)

§ 4º Na apuração do ganho de capital, serão consideradas as operações que impor-
tem a alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou a cessão ou a promessa de 
cessão de direitos à sua aquisição, tais como (Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 3º):

(...)

IV - desapropriação;” (grifou-se)

Lei nº 7.713, de 1988

“Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressal-
vado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023 de 12.4.90).

(...)

§ 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que impor-
tem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de ces-
são de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, per-

8. Lei nº 7.713, de 22 de novembro de 1988. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/17713copilada.
htm. Acesso em: 01 mai. 2021.
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9. Débora, Campos. Desapropriação e suas modalidades (2014). Disponível em: megajuridico.com/desapro-
priacao-e-suas-modalidades/. Acesso em: 15 ago. 2020.
10. Constituição Federal de 1988. Disponível em: www.planalto.gob.br/ccvil_03/constituicao/constituicao.
htm. Acesso em: 01 mai. 2021.
11. Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 941. Disponível em www.planalto.gov.br/ccvil_03/decreto-lei/
de13365.htm. Acesso em: 01 mai. 2021.

muta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em 
causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão 
de direitos e contratos afins.”

Para enfrentar o tema do ganho de capital na operação de desapropriação, 
tem-se que discorrer, mesmo que suscintamente, sobre a desapropriação 
e suas modalidades. Uma das formas de intervenção do Estado de forma 
supressiva na propriedade privada é a desapropriação, caracterizada como 
uma sanção.9

Os incisos XXII e XXIV do art. 5º da Constituição Federal de 198810  
estabelecem a “função social da propriedade, e a desapropriação por 
necessidade, utilidade ou interesse social”, sendo que, ainda no inciso II do 
art. 22 da CF, determina-se a competência privativa da União em legislar 
sobre a desapropriação.

Há ainda o art. 2º do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941,11 que reza que “mediante 
declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados 
pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios”.

Com isso, pode-se caracterizar a desapropriação como sanção: 

a) urbana, 

b) rural, 

c) pelo cultivo de psicotrópicos e 

d) em função da utilidade pública e interesse social.

Desapropriação de Imóvel Urbano

Com relação à sanção da desapropriação de imóveis urbanos (item a), o 
art. 182, parágrafo 4º, inciso III, da CF/88, rege a matéria, estipulando o 
procedimento do município:

“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público mu-
nicipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habi-
tantes. (Regulamento) (Vide Lei nº 13.311, de 11 de julho de 2016)
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150 (...)

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área in-
cluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

(...)

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, 
em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e 

os juros legais.”

Basicamente, sob a ótica do ganho de capital, o imóvel urbano que não 
contribua com o desenvolvimento social da cidade (não edificado, 
subutilizado ou não utilizado) e não garanta o bem-estar de seus habitantes 
ficará sujeito à desapropriação por parte do Poder Público Municipal.

Uma vez desapropriado, o Poder Público irá indenizar o proprietário desse 
imóvel. Essa indenização poderá ser realizada em prol do proprietário do 
imóvel desapropriado através de títulos da dívida pública previamente 
aprovada pelo Senado Federal.

A indenização tem caráter de reposição do valor do bem que o proprietário 
deixou de possuir em virtude da desapropriação. Não há que se falar em 
apuração de ganho de capital nesse tipo de operação, chamada desapropriação.

Veja-se decisão do STJ, assim como Solução de Consulta nº 105, exarada 
pela Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil em abril de 2014: 12

“O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial nº 1.116.460/SP, 
no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), enten-
deu que a indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, 
tendo-se em vista que a propriedade é transferida ao Poder Público por valor justo 
e determinado pela Justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera 
reposição do valor do bem expropriado. Afastou-se, portanto, a incidência do im-
posto sobre a renda sobre as verbas auferidas a título de indenização advinda de 

desapropriação, seja por utilidade pública ou por interesse social”; e

12.  Bozzo, Imposto de Renda sobre indenização: a desapropriação de imóvel (2015). Disponível em: https://
www.contadores.cnt.br/noticias/tecnicas/2015/04/07/imposto-de-renda-sobre-indenizacao-a-desapro-
priacao-de-imovel.html. Acesso em: 24 jun. 2021.
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“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF DESAPROPRIAÇÃO. IN-
TERESSE PÚBLICO. GANHO DE CAPITAL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPE-
CIAL Nº 1.116.460/SP. REFORMA A SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 54 – COSIT, DE 
30 DE DEZEMBRO DE 2013.”

Desapropriação com pagamento de títulos da dívida pública, por lei, se o 
proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 
não promover o adequado aproveitamento.

Desapropriação de Imóvel Rural

Com relação à sanção da desapropriação de imóvel rural (item b), ocorrerá desde 
que o imóvel rural não cumpra sua função social, e a desapropriação será para 
promover a reforma agrária, como previsto no art. 184 da CF/88. Porém, nem 
todas as propriedades rurais são desapropriáveis, conforme art. 185 da CF/88.

Os beneficiários da reforma agrária não podem alienar o imóvel rural 
por dez anos e devem tornar a terra produtiva, cumprindo a função 
social da propriedade.

Desapropriação de Imóvel pelo Cultivo de Psicotrópicos

Com relação a esse tópico, a sanção de desapropriação de imóvel urbano 
ou rural (item c) onde houver cultivos ilegais de plantas psicotrópicas está 
fora do escopo do presente trabalho.

Esses imóveis serão expropriados pela União, ou seja, a União passa a ser a 
proprietária do imóvel, não ensejando qualquer tipo de indenização àquele 
proprietário. Não há que se falar, portanto, sobre apuração do ganho de capital.

O artigo 243 da Constituição Federal de 1988 rege a matéria:

“Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem 
localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho es-
cravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a progra-
mas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo 
de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 2014)”
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152 Desapropriação de Imóvel em Função da Utilidade 
Pública e Interesse Social

Finalmente, a sanção de desapropriação em função da utilidade pública 
e interesse social (item d), é a modalidade mais conhecida por todos. O 
imóvel desapropriado deve cumprir aquilo que foi dito como justificativa 
para a sua desapropriação.

Uma vez tendo-se discorrido, mesmo que suscintamente, sobre as regras 
que regem a desapropriação, deve-se enfrentar a questão tributária sobre 
o tema específico do ganho de capital.

Qualquer que seja a forma de desapropriação (municipal, estadual 
ou federal), conforme os itens (a), (b) e (d), acima mencionados, os 
proprietários desses imóveis serão indenizados. Com relação ao item (c), 
trata-se de uma expropriação federal sem qualquer tipo de indenização ao 
proprietário do imóvel.

Está fora do campo de incidência do Imposto de Renda o valor decorrente 
de indenização por desapropriação da terra nua, para fins de reforma 
agrária (art. 131, I, do RIR/2018 e art. 28, inciso I, da IN SRF nº 84, de 
2001).13 Da mesma maneira, as desapropriações por utilidade pública ou 
por interesse social estão no campo da não incidência:

Decreto nº 9.580, de 2018 (RIR/2018)

“Art. 131. Não será considerado ganho de capital (Lei nº 7.713, de 1988, art. 22, 
parágrafo único):

I - O valor decorrente de indenização por desapropriação da terra nua, para fins de 
reforma agrária, observado o disposto no § 5º do art. 184 da Constituição;”

IN SRF nº 84, de 2001

“Art. 28. Não incide o imposto sobre o ganho de capital decorrente de:

I - Indenização do valor do imóvel rural na desapropriação para fins de reforma 

agrária;”

Quanto à desapropriação, a lei refere-se: “não será considerado ganho de 
capital”, ou o “instituto da não incidência”. Vale a pena fazer distinção, no 
âmbito tributário, entre não incidência e isenção.

13. IN SRF nº 84, de 11 de outubro de 2001. Disponível em: normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/
link.action?idAto=14400. Acesso em: 01 mai. 2021.
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14. Recurso Especial nº 1.116.460/SP. Disponível em: stj.jusbrasil.com.br/jurisprudência/8602098/recurso-
-especial-resp-1116460-sp-2009-0006580-7-stj/relatório-e-voto-13676784. Acesso em: 01 mai. 2021.

Dentro do campo da incidência tributária, no caso específico do imposto 
sobre o ganho de capital, a Constituição Federal de 1988 autoriza a criação 
de tributo, que o legislador, dentro de sua competência e através de lei, cria 
a incidência ou a não incidência, na descrição da hipótese. No caso da não 
incidência, apesar de caracterizado o fato gerador, a lei não considera a base 
de cálculo, chamada de ganho de capital, como apta à aplicação da alíquota.

Por outro lado, a isenção tem as seguintes características: está dentro da 
competência tributária, também está no campo da incidência, aplica-se 
a alíquota sobre a base de cálculo (ganho de capital), define-se o valor do 
imposto, porém o legislador isenta o contribuinte do pagamento.

O STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1.116.460/SP,14 entendeu que a 
“indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, 
tendo em vista que a propriedade é transferida ao Poder Público por valor 
justo e determinado a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera 
reposição do valor do bem expropriado”.

Recurso Especial nº 1.116.460/SP

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF EMENTA: DE-
SAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. GANHO DE CAPITAL. NÃO INCIDÊNCIA. 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.116.460/SP.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial n.º 1.116.460/SP, 
no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), enten-
deu que a indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, 
tendo-se em vista que a propriedade é transferida ao Poder Público por valor justo 
e determinado pela Justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera 
reposição do valor do bem expropriado. 

Afastou-se, portanto, a incidência do imposto sobre a renda sobre as verbas auferidas a 
título de indenização advinda de desapropriação, seja por utilidade pública ou por inte-
resse social. Em razão do disposto no artigo 19 da Lei n.º 10.522, de 2002, na Portaria 
Conjunta PGFN/RFB n.º 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ n.º 1.114, de 2012, a Secretaria 

da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido entendimento.”

Solução de Consulta Cosit nº 72, de 30 de março de 2021

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF DESAPROPRIAÇÃO AMI-
GÁVEL. INTERESSE PÚBLICO. GANHO DE CAPITAL. NÃO INCIDÊNCIA. RECUR-
SO ESPECIAL Nº 1.116.460/SP.
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154 O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial nº 1.116.460/SP, no 
âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC) – art. 1.036 do 
Novo CPC –, entendeu que a indenização decorrente de desapropriação não encerra 
ganho de capital, tendo-se em vista que a propriedade é transferida ao Poder Públi-
co por valor justo e determinado pela Justiça a título de indenização, não ensejando 
lucro, mas mera reposição do valor do bem expropriado. Afastou-se, portanto, a in-
cidência do imposto sobre a renda sobre as verbas auferidas a título de indenização 
advinda de desapropriação amigável ou judicial, seja por utilidade pública ou por in-
teresse social. Em razão do disposto nos arts. 19 e 19-A da Lei nº 10.522, de 19 de julho 
de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1, de 12 de fevereiro de 2014, e na Nota 
PGFN/CRJ nº 1.114, de 14 de junho de 2012, a Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido entendimento.”

Note-se que o tratamento tributário dado à indenização recebida através 
de TDA (Título da Dívida Agrária) é de isenção de ganho de capital. Por 
outro lado, a negociação dessa TDA no mercado financeiro gerando ganho 
poderá se sujeitar a apuração do ganho de capital.

“Essa operação é completamente diferente da aquisição do título como indenização pro 
soluto da desapropriação realizada, ou do recebimento dos juros que remuneram o título 
enquanto não vencido o principal, ou do recebimento do valor do título quando de seu 
vencimento. Trata-se de uma mera compra e venda de título no mercado especulativo 
que pode gerar lucro ou prejuízo comparando-se o preço de aquisição com o preço de 
venda. O lucro gerado é ganho de capita que deve submeter-se à tributação pelo imposto 
de renda como qualquer outro título mobiliário. Não há aí qualquer impacto na justa e 
prévia indenização visto que a tributação somente ocorre quando o título for alienado 
com lucro (ganho de capital) pelo expropriado ou pelo portador.5. Recursos especiais 

parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.”15  

Como já dito anteriormente, o instituto da não incidência cria fato gerador 
e gera base de cálculo. No entanto, a lei não considera essa base de cálculo, 
chamada de ganho de capital, como apta à aplicação da alíquota. Em 
outras palavras, quando o imóvel é desapropriado, essa desapropriação 
é considerada fato gerador de imposto sobre o ganho de capital. O 
proprietário, ao receber valor pela desapropriação do imóvel, gera base 
de cálculo, mas essa base de cálculo não é apta à aplicação da alíquota por 
determinação legal. Não existe imposto a pagar.

De tudo acima visto, os imóveis desapropriados sob a forma da necessidade 
e/ou utilidade pública, do interesse e desenvolvimento social, e como 
forma de garantia de bem-estar das pessoas naquelas localidades, onde 

15.  STJ - REsp: 1.124.133/RJ 2009/0101212-9, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamen-
to: 07/03/2013, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 13/03/2013.
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incidência para efeito da apuração do ganho de capital. Repetindo: não 
existe apuração de imposto a pagar.

Conclusão

As formas como os imóveis podem e devem ser desapropriados, por 
determinação legal, foram enumerados na presente pesquisa acadêmica. 

Para todas e quaisquer formas de desapropriação ou expropriação existe 
uma contrapartida, que é o valor recebido pelo desapropriado/expropriado. 
Por determinação legal, o valor recebido tem característica de indenização.

Foi também demonstrado que sobre indenização não se apura imposto de 
renda a pagar.

Numa breve síntese dos parágrafos anteriores: a lei determina as formas 
de desapropriação de um imóvel, a lei determina que a contrapartida à 
desapropriação é uma indenização e, finalmente, a lei também determina 
que sobre indenização não se apura imposto de renda a pagar.

Isto posto, um paradoxo ocorre quando se confronta a “breve síntese” com 
a determinação legal do artigo 128, parágrafo 4º, inciso IV, do Decreto nº 
9.580, de 2018, assim como do art. 3º, parágrafo 3º da Lei nº 7.713, de 1988, 
que estabelecem os fundamentos e o comando para se apurar ganho de 
capital na desapropriação de imóvel.

Excluindo os imóveis que podem ser desapropriados e que não estão sujeitos 
a apuração de ganho de capital, a pergunta que se põe é: Qual é o imóvel que 
pode ser desapropriado e que estará sujeito à apuração do ganho de capital?

Na pesquisa realizada no presente trabalho, não se conseguiu determinar, do 
ponto de vista da legislação que rege a matéria sobre a desapropriação, imóveis 
que possam ser desapropriados e se sujeitem a apuração do ganho de capital.

Dessa forma, o fundamento legal do artigo 128, parágrafo 4º, inciso IV, do 
Decreto nº 9.580, de 2018, assim como o do artigo 3º, parágrafo 3º, da Lei nº 
7.713, de 1988, passam a não ter aplicação prática, ou seja, é como se costuma 
dizer: “letra morta da lei”.
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Abstract

The current model for resolving tax disputes is exhaust-

ed and requires reformulation. However, there is certainly 

scope for efficient solutions to be explored and implement-

ed as a way to contribute to the efficiency of  tax processes 

in Brazil, and even as a way to improve the relationship be-

tween tax authorities and taxpayers. In this context, the Act 

n° 13.988 of  April 14, 2020, was recently approved. The sanc-

tioned text will be the subject of  analysis in this article and 

establishes the requirements and conditions for the Union 

and debtors to carry out a dispute settlement transaction, 

under the terms of  art. 171 of  the National Tax Code, as well 

as providing for a differentiated rite for administrative tax 

litigation of  small value, thus considered one whose contro-

versy does not exceed 60 minimum wages.

Keywords:  tax controversies; transaction; small value.

Resumo

O atual modelo de solução de controvérsias tributárias está 

esgotado e requer reformulação. Entretanto, certamente há 

campo para que soluções eficientes sejam exploradas e im-

plementadas como forma de contribuir com a eficiência dos 

processos tributários no Brasil, e até mesmo como forma de 

melhorar o relacionamento entre fiscos e contribuintes. Nes-

se contexto, recentemente foi aprovada a Lei nº 13.988, de 14 

de abril de 2020. O texto sancionado será tema de análise 

neste artigo e estabelece os requisitos e as condições para 

que a União e os devedores realizem transação resolutiva de 

litígio, nos termos do art. 171 do Código Tributário Nacional, 

bem como prevê rito diferenciado para o contencioso admi-

nistrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele 

cuja controvérsia não supere 60 salários mínimos. 

Palavras-chave: controvérsias tributárias; transação; pe-

queno valor.



TR
IB

U
TA

ÇÃ
O

 e
m

 re
vi

st
a

160 Introdução

O atual modelo de solução de controvérsias tributárias está esgotado e requer 
reformulação. As discussões entre a Administração Tributária e contribuintes 
perduram por muitos anos entre contencioso administrativo e judicial, 
havendo uma baixíssima recuperabilidade de créditos pala Fazenda Pública.

Há também litigiosidade excessiva, causada, dentre outros fatores, por 
rigidez exacerbada do processo de solução de controvérsias tributárias, 
bem como por práticas de contribuintes em que o litígio funciona como 
meio de financiamento empresarial, além, obviamente, da complexidade 
do sistema tributário brasileiro.

O Código de Processo Civil de 2015 promoveu alterações sistêmicas no 
Direito Processual pátrio, tornando premente a realização de um debate 
qualificado acerca dos reflexos do novo regramento processual para a 
matéria tributária.

A par desta situação, nos últimos anos a Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil (RFB) tem promovido mudanças com a finalidade de 
atender ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

Entretanto, o uso de ferramentas tecnológicas para automatizar o julgamento 
de processos, a centralização da gestão do acervo de processos aguardando 
julgamento em âmbito nacional, o fim da competência territorial de suas 
Delegacias de Julgamento (DRJs), dentre outras medidas gerenciais, não 
foram suficientes para se obter êxito no alcance do resultado. 

Apesar disso, certamente há campo para que soluções eficientes sejam 
exploradas e implementadas como forma de contribuir para a eficiência 
dos processos tributários no Brasil, e até mesmo como forma de melhorar 
o relacionamento entre fiscos e contribuintes.

Para Tostes Neto,1 são inúmeras as possibilidades de avanço nesse campo, 
tais como: implementação de métodos alternativos de solução de litígios; 
arbitragem tributária; adoção de ritos diferenciados e simplificados conforme 
a natureza do processo; harmonização e/ou integração com o processo judicial; 

1.  Tostes Neto, José Barroso. Contencioso administrativo tributário federal: diagnóstico e perspectivas 
(2020).
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161uniformização do marco normativo que vincula as instâncias administrativas; 
e emprego cada vez mais intensivo de tecnologia da informação.

Nesse contexto, recentemente foi aprovada a Medida Provisória nº 899, de 
2019, convertida na Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, estabelecendo 
os requisitos e as condições para que a União e os devedores ou as partes 
adversas realizem transação resolutiva de litígio, nos termos do art. 171 do 
Código Tributário Nacional.

O texto sancionado também prevê rito diferenciado para o contencioso 
administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo 
lançamento fiscal ou controvérsia não supere 60 (sessenta) salários mínimos. 

O julgamento passará a ser realizado em última instância pelas Delegacias de 
Julgamento, com vinculação aos entendimentos do Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf) e aplicação subsidiária do Decreto nº 70.235, de 6 
de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.

Assim, esse artigo se prestará a expor as alterações implementadas pela Lei 
n° 13.988, de 2020, no âmbito do atual modelo de solução de controvérsias 
tributárias federal, bem como apresentará opiniões de profissionais 
e estudiosos da área sobre elas, de acordo com pesquisa realizada em 
publicações na rede mundial de computadores.

Saliente-se que, além das alterações legislativas mostradas acima, a Lei n° 
13.988, de 2020, também previu a resolução da controvérsia favoravelmente 
ao contribuinte, em caso de empate de julgamento no âmbito do Carf. 

Todavia, por se tratar de matéria extremamente tormentosa e que tem sua 
constitucionalidade discutida no Supremo Tribunal Federal (STF),2 não 
haverá exposição sobre o assunto neste artigo.

A Alteração do Rito de Julgamento dos Processos de 
Pequeno Valor

Até o advento da Lei nº 13.988, de 2020, o rito processual para resolução 
administrativa de litígios tributários de pequeno valor (discussões de até 

2. Até o dia de entrega deste artigo para análise de publicação na revista, 07/05/2021, o STF ainda não havia 
concluído o julgamento sobre o caso.
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162 60 salários mínimos) era regulamentado essencialmente pela sistemática 
trazida pelo Decreto nº 70.235, de 1972, o qual estabelecia que a discussão 
administrativa ocorreria em duas etapas de julgamento.

Na primeira etapa, que ocorre no âmbito das DRJs, um colegiado formado 
exclusivamente por Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil é 
responsável pelo julgamento das discussões administrativas.

As partes que não tinham seus pedidos acolhidos pelas DRJs poderiam 
entrar em uma segunda etapa de discussão administrativa, submetendo 
o processo ao julgamento do Carf, o que levava, em média, seis anos, 
segundo dados gerenciais divulgados no site do Conselho. 

Este mesmo Relatório aponta que, do universo de aproximadamente 101.000 
mil processos tributários que aguardavam julgamento no órgão em fevereiro 
de 2021, 53.583 mil eram processos de valor abaixo de R$ 120.000,00. 

O contencioso abaixo de R$ 120.000,00 (menor parâmetro de valor encontrado 
naquele Relatório Gerencial do órgão) correspondia a uma controvérsia de 
aproximadamente R$ 1,4 bilhão, contra R$ 784,5 bilhões referentes ao valor 
de todo o estoque estimado de processos naquele Conselho.3 

Trocando em miúdos, 53% de todos os processos pendentes de julgamento 
do Carf representavam em torno de 0,002% do montante total em discussão.

Os números demonstram que o modelo do contencioso administrativo 
fiscal é disfuncional. Discussões de valores muito baixos se perpetuam no 
tempo e congestionam os órgãos de julgamento, também responsáveis por 
julgar as maiores controvérsias tributárias. 

O resultado geral da equação é a deficiência na prestação de serviços pela 
Administração Pública à sociedade e uma morosidade excessiva para 
solucionar questões tributárias simples e de baixo valor.

Nesse cenário, e tendo como motivação declarada atribuir maior celeridade 
e garantir maior eficiência ao contencioso administrativo federal de 
pequeno valor, foi publicada a Lei nº 13.899, de 2020, com especial atenção 
ao seu art. 23 e seguintes. 4

3. Carf. Relatório Gerencial de fevereiro de 2021.
4. O art. 23, inciso I, da Lei n° 13.988, de 2020 dispõe que, observados os princípios da racionalidade, da 
economicidade e da eficiência, ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará: I - o contencioso 
administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia 
não supere 60 (sessenta) salários mínimos.
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os processos de baixo valor terão rito simplificado e mais célere, e o Carf 
terá uma redução do fluxo desse tipo de processo, que constitui a maioria 
dos litígios.

No âmbito de regulamentação infralegal desta lei, o Ministério da Economia 
publicou a Portaria n° 340, de 8 de outubro de 2020, a qual trouxe disposições 
sobre o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, bem como 
disciplinou a constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias de 
Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

A Portaria determinou que, a partir de 3 de novembro de 2020, entrassem 
em vigor novas disposições aplicáveis ao contencioso administrativo fiscal 
de pequeno valor, devendo ser observadas as seguintes regras com relação 
a este rito especial:

I) É cabível Recurso Voluntário, no prazo de 30 dias, contra a decisão 
que julgou a impugnação ou manifestação de inconformidade 
apresentada pelo sujeito passivo, relativo a processos cujo lançamento 
fiscal ou controvérsia não supere 60 (sessenta) salários mínimos. O 
Recurso será remetido às Câmaras Recursais das DRJs;

II) O julgador que tenha atuado como relator ou redator na decisão 
que julgou a impugnação ou manifestação de inconformidade estará 
impedido de atuar na condição de relator no julgamento do Recurso 
Voluntário;

III) O julgamento dos processos deverá acompanhar as súmulas e 
resoluções de uniformização de teses divergentes do Carf.

Quer dizer, o Carf  foi retirado do sistema de julgamento dos processos 
de pequeno valor, sendo eles julgados apenas no âmbito das Turmas das 
DRJs, com possibilidade de recurso voluntário às denominadas Câmaras 
Recursais, constituídas também no âmbito destas Delegacias, da RFB. 

De acordo com a Portaria ME n° 340, de 2020, as Câmaras Recursais 
serão especializadas por matéria e integradas por, no mínimo, três e, no 

5.  É o órgão judicial competente para processar, julgar e conciliar, causas de competência da Justiça Federal 
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, e também para executar suas sentenças.
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164 máximo, sete julgadores escolhidos dentre os Presidentes das Turmas 
Ordinárias das DRJs.

A Portaria também determina que referidas regras serão aplicadas aos 
processos pendentes de julgamento em contencioso de 1ª instância na data 
em que entra em vigor, dia 3 de novembro de 2020.

No mais, a norma esclarece que serão aplicadas, subsidiariamente ao 
rito especial de pequeno valor, as disposições gerais relativas ao rito 
ordinário (Seção I do Capítulo IV da Portaria ME nº 340, de 2020), bem 
como aquelas disciplinadas pelo Decreto nº 70.235, de 1972, naquilo que 
não conflitarem entre si.

A Transação Tributária Federal

A Lei n° 13.988, de 2020, também tratou de regulamentar a transação 
tributária para os casos de cobrança da dívida ativa da União e do contencioso 
tributário, prevista no art. 171 do Código Tributário Nacional.6

Ressalte-se que a União não tem conseguido recuperar nem 2% anualmente 
do valor cobrado judicialmente de pessoas e empresas que deixam de 
pagar tributos. Em 2020, as dívidas atingiram a incrível cifra de R$ 2,5 
trilhões,7 em meio a um cenário em que um processo judicial-tributário 
dura cerca de 10 anos para ser solucionado, em média.

Sob um ponto de vista genérico, a alteração legislativa buscou definir 
que a União e os contribuintes, em juízo de conveniência e oportunidade, 
poderão celebrar acordo de transação tributária em quaisquer das 
modalidades previstas no veículo normativo, mediante concessões 
mútuas que importem em resolução de litígio8 e consequente extinção 
de crédito tributário.

A nova lei prevê que a concessão de benefícios fiscais apenas se dará nos casos 
de comprovada necessidade e mediante avaliação individual da capacidade 

6. O art. 171 do CTN diz que a lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da 
obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de 
litígio e consequente extinção de crédito tributário.
7. PGFN. Boletim de acompanhamento gerencial (dezembro, 2020).
8. Em todos os casos, uma das condições impostas ao devedor é a de que deverá renunciar a quaisquer 
alegações de direito sobre as quais se fundem ações judiciais ou recursos que tenham por objeto os créditos 
incluídos na transação, por meio de requerimento de extinção dos respectivos processos com resolução de 
mérito, nos termos do Código de Processo Civil.
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9. Essas regras quanto ao cálculo da capacidade de pagamento estão presentes nos artigos 19 e 20 da Por-
taria PGFN n° 9.917, de 14 de abril de 2020. O artigo 19 determina: “a situação econômica dos devedores 
inscritos em dívida ativa da União será mensurada a partir da verificação das informações cadastrais, pa-
trimoniais ou econômico-fiscais prestadas pelo devedor ou por terceiros à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional ou aos demais órgãos da Administração Pública”.
10. Apenas na cobrança de créditos acima de R$ 15 milhões inscritos em dívida ativa.

contributiva, realizada caso a caso pela Administração Tributária federal, e 
desde que observadas as demais condições e limites previstos no texto.

A lei estabelece uma distinção clara entre contribuintes na hora de negociar 
o pagamento. A dívida a ser negociada é dividida em quatro categorias: 
A, B, C e D. Quanto menor o grau de recuperabilidade, contribuintes 
classificados nas categorias C e D, maior é a possibilidade dada em lei para 
conceder descontos e prazos mais alargados de parcelamento, dentro dos 
limites nela estipulados.

A regra geral estabelece que a recuperabilidade é medida a partir da 
capacidade de pagamento do devedor,9 a qual é estimada a partir de 
uma equação matemática contendo os signos presuntivos de atividade 
econômica, financeiros e patrimoniais.

Isto evidencia a busca da Fazenda Pública federal em trazer o contribuinte 
para o campo da conformidade fiscal, adotando critérios objetivos que 
privilegiem o bom pagador, em detrimento daqueles que se financiam de 
forma fraudulenta por meio de dívidas tributárias, causando prejuízos 
diversos à sociedade como um todo.

Saliente-se que a margem para negociação é maior para débitos acima de 
R$ 15 milhões inscritos em dívida ativa da União, na medida em que pode 
haver acordo individualizado entre as partes. 

Esta possibilidade é representada pela primeira modalidade de transação 
evidenciada abaixo, dentre as três elencadas pela Lei: 

I – por proposta individual10 ou por adesão, na cobrança de créditos 
inscritos em dívida ativa da União; 

II – por adesão, nos demais casos de contencioso judicial ou 
administrativo tributário, em casos em que haja relevante e 
disseminada controvérsia judicial; e
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166 III – por adesão, no contencioso tributário de pequeno valor, que tenha 
como sujeito passivo pessoa natural, microempresa ou empresa de 
pequeno porte.

A transação por adesão implica aceitação, pelo devedor, de todas as 
condições fixadas no edital que a propõe. Conforme já evidenciado, na 
modalidade por proposta individual, há maior discricionariedade nos 
acordos, na medida em que há poder de negociação no caso concreto entre 
as partes, dentro dos ditames legais.

Ressalte-se que a PGFN já publicou diversas portarias regulamentando as 
hipóteses de utilização do instituto da transação na esfera federal. 

Destaquem-se as Portarias nº 9.924, de 2020 e nº 1.696, de 2021, que 
estabeleceram as condições para transação extraordinária na cobrança da 
dívida ativa da União, em função dos efeitos da pandemia causada pelo 
coronavírus. 

As Portarias instituíram a possibilidade da transação excepcional, em 
função dos efeitos da pandemia pelo novo coronavírus na capacidade de 
geração de resultados da pessoa jurídica e no comprometimento da renda 
das pessoas físicas.

Para tal finalidade, no caso de pessoa jurídica, considera-se impacto na 
capacidade de geração de resultados a redução, em qualquer percentual, 
da soma da receita bruta mensal de 2020, em relação à soma da receita 
bruta mensal de 2019. 

Já para as pessoas físicas, considera-se impacto no comprometimento da 
renda a redução, em qualquer percentual, da soma do rendimento bruto 
mensal de 2020, em relação à soma do rendimento bruto mensal de 2019.

Desta forma, apenas as pessoas que comprovem o impacto no rendimento/
renda no ano-calendário de 2020 terão a possibilidade de pleitear adesão 
à transação oferecida pelas Portarias PGFN. 

Nas Portarias, há previsão de benefícios como parcelamentos em até 133 
meses, entrada de 4% do valor total das inscrições selecionadas, bem como 
descontos de até 100% das multas, juros e encargos, exclusivamente em 
relação a débitos referentes ao ano-calendário de 2020.
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fiscal de pequeno valor, foi oferecida aos contribuintes já no ano de 2020, por 
meio do Edital de Transação por Adesão RFB n° 1, de 2020.

O edital ofereceu a possibilidade de descontos que poderiam chegar a 50% 
do valor total da dívida, à medida que o número de parcelas sugeridas para 
pagamento diminuísse. Tal medida vai ao encontro do novo modelo de 
julgamento administrativo para processos de pequeno valor, ao priorizar 
a celeridade na solução desses litígios, que se amontoam ano a ano, nos 
estoques da Administração Tributária federal.

Uma Síntese de Identificação de Análises Críticas so-
bre as Alterações Legislativas Promovidas pela Lei n° 
13.988, de 2020

Apresentadas as alterações promovidas na legislação tributária promovidas 
pela Lei n° 13.988, de 2020, pesquisaram-se, na rede mundial de 
computadores, artigos, reportagens e publicações afins em que se discutia 
o tema, com enfoque nas opiniões de agentes interessados ou afetados pela 
temática, como advogados tributaristas e contribuintes em geral. 

Saliente-se que, devido às alterações legislativas terem sido promovidas 
muito recentemente, não foi constatada quantidade significativa de 
publicações contendo debate sobre elas em livros didáticos, artigos 
científicos publicados em revistas e periódicos e afins.

Sobre o novo rito de julgamento administrativo de processos de pequeno 
valor, foi constatado que, aparentemente, a conclusão de que a alteração 
garantirá maior celeridade ao contencioso administrativo não gera muitas 
controvérsias e, consequentemente, deve reduzir substancialmente o 
número de processos que aguardam apreciação no Carf. 

No entanto, na persecução de seus objetivos, a Lei nº 13.988, de 2020, 
segundo o entendimento de boa parte dos artigos, teria acabado sacrificando 
princípios constitucionais importantes para a prática processual, trocando 
as garantias plenas do exercício de defesa pela celeridade da análise.

Em geral, sustenta-se que o fim da pluralidade de debatedores no contencioso 
de pequeno valor (representantes da Fazenda e dos contribuintes), a 
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168 ausência de sustentação oral ou mesmo acompanhamento das sessões pelos 
advogados das partes, assim como o fim da possibilidade de interposição 
de recurso especial para a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) 
afetarão o pleno exercício do direito de defesa dos contribuintes.

Para Souza e Costa,11  apesar de o novo procedimento desonerar o Carf, 
certamente haverá um aumento no número de processos fiscais que 
serão submetidos à análise do Poder Judiciário – em sua grande maioria, 
direcionados aos Juizados Especiais Federais, por conta do valor envolvido. 

A situação, segundo eles, pode ser ainda mais agravada devido à situação 
de hipossuficiência dos contribuintes que têm processos classificados nessa 
faixa de valor, haja vista as dificuldades para se interpor ação na via judicial, 
diante dos altos custos envolvidos, como a necessidade de garantia do juízo.

Em contrapartida, no outro campo de alterações promovidas pela Lei n° 
13.988, de 2020, a instituição da transação, na esfera federal, parece ter sido 
mais aclamada com elogios do que com críticas, de acordo com a pesquisa 
já mencionada feita por este autor, na rede mundial de computadores.

Tal medida vem em um contexto muito importante, cujo realce é premente: 
a disposição da Fazenda Pública federal de trazer o contribuinte para o 
campo da conformidade fiscal.

Antes da alteração legislativa, a única forma de o contribuinte conseguir 
descontos em multas, juros e encargos da dívida de tributos federais era 
em programas especiais de parcelamento, conhecidos como Refis.

O novo mecanismo, todavia, concede benefícios fiscais somente em caso de 
comprovada necessidade e mediante avaliação da capacidade contributiva 
(econômico-financeira) de cada contribuinte – o que não acontecia com os 
habituais programas de refinanciamento. 

Para Marin e Borges,12 o “grande contribuinte”, com alta capacidade 
de pagamento, não terá acesso a benefício algum (descontos em juros e 
multas e parcelas para equalizar o débito). Enfatizam que, financiar os 
investimentos da empresa com dívida tributária, não será — nem nunca 
foi — o melhor caminho para a defesa do caixa.

11.  Souza; Costa, Retrocesso ao direito de defesa do contribuinte (2020).
12. Marin; Borges, Transação tributária, uma nova realidade (2021).
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13. Dois projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional contêm a definição sobre a figura do devedor contu-
maz: o PLS n° 284, de 2017, e o projeto de lei nº 1.646, de 2019.
14. Oyama, Lei de transação fiscal aproxima contribuintes e PGFN, mas ainda tem baixa adesão (2020).  
15. PGFN, Boletim de acompanhamento gerencial (dezembro, 2020).

A este propósito, a Lei n° 13.988, de 2020, dispõe que é vedada a transação que 
envolva devedor contumaz, conforme definido em lei específica.13  

Contudo, são apontadas também críticas em relação aos limites impostos em 
lei aos benefícios. Neste sentido, Oyama14 destaca algumas condições pouco 
atrativas ou ruins: desconto limitado a 50% do valor total da dívida, parcelamento 
limitado a 84 parcelas, bem como valor de R$ 15 milhões, considerado muito 
alto para fins de alçada para os pedidos de transação por proposta individual. 

Entretanto, em que se pesem as ponderações dos contribuintes, de acordo com 
dados da PGFN, as transações foram fundamentais no cenário das negociações 
deferidas em 2020, tendo havido efeito prático relevante naquele ano.

Foram disponibilizados diversos programas destinados a devedores com 
reduzida capacidade de pagamento ou que tiveram suas finanças prejudicadas 
pela pandemia, incluindo transações por adesão e destacando-se os acordos de 
transação individual. 

Até o fim de 2020, primeiro ano de vigência da lei, já haviam sido transacionados 
mais de 800 mil débitos, no valor de R$ 81,9 bilhões, por aproximadamente 60 
mil pessoas físicas e 140 mil pessoas jurídicas.15

Os números aumentam a expectativa de que, a médio prazo, haja uma nova 
realidade de negociação dos débitos fiscais federais. Espera-se que as empresas não 
terão mais acesso aos instrumentos de negociação excepcionais (Refis) e poderão 
contar apenas com transação tributária para negociar suas dívidas fiscais.

Conclusões

Com a Lei n° 13.988, de 2020, a Administração Tributária tem algumas 
ferramentas à sua disposição para resolver litígios tributários de forma mais 
racional, célere e consensual, mudando o paradigma extremamente beligerante 
e lento, em matéria tributária.

O novo rito de julgamento para os processos administrativos de pequeno valor 
parece ter sido, até o momento, alvo mais de críticas do que de elogios, por ter, 
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170 supostamente, cerceado o direito de defesa do contribuinte, ao suprimir o 
Carf das discussões sobre a matéria.

Todavia, parece ser unanimidade a constatação de que a nova legislação 
proporcionará um julgamento mais célere e simplificado aos processos de 
baixo valor.

Em contrapartida, a regulamentação do instituto da transação, apesar 
de críticas em relação a benefícios supostamente insuficientes previstos 
em lei, parece ter sido bem recebida pelos especialistas, ao proporcionar 
um ambiente de menos litigiosidade, primando pelo diálogo permanente 
entre as partes, na busca de soluções para as controvérsias tributárias.

Dados do Boletim de Acompanhamento Gerencial da PGFN, de dezembro 
de 2020, ressaltam que os resultados da gestão e cobrança da dívida ativa 
em 2020 apontam para a transação tributária como um novo modelo 
eficaz para a regularização de débitos fiscais. 

Para os contribuintes, trata-se de uma nova estratégia de administração 
do passivo fiscal, permitindo sua volta à situação de regularidade fiscal 
e, para a Fazenda, configura uma nova expectativa na recuperação de 
créditos tributários.

Especialmente em um cenário pós-crise, a transação tributária é uma 
evolução importante para o sistema brasileiro, pois considera o perfil do 
contribuinte. Quer dizer, socorrerá apenas quem não tem saúde financeira 
para pagar e estimulará as empresas saudáveis a continuar pagando os 
tributos rigorosamente.

Da mesma forma, o julgamento simplificado dos processos de baixo 
valor proporcionará mais celeridade e racionalidade ao processo 
administrativo-fiscal, permitindo, inclusive, que o Carf se debruce com 
mais tranquilidade naqueles processos em que haja relevante controvérsia 
jurídica, envolvendo vultosas quantias.

Portanto, é esperado que as alterações legislativas verificadas na Lei n° 
13.988, de 2020, contribuam para a redução da litigiosidade de créditos 
da Fazenda Pública, para a concorrência leal entre os sujeitos passivos e 
para a celeridade na solução de controvérsias tributárias, em um ambiente 
onde se prestigia a busca por conformidade fiscal, o que, em última análise, 
favorece também a manutenção das fontes produtoras da economia.
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