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RESUMO 

 

 

A federação brasileira passa recentemente pela pior crise fiscal de sua história. O levantamento 

realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro avaliou 4.544 das 5.570 prefeituras 

do país e apontou que 87% encerraram 2016 em situação fiscal difícil ou crítica. O federalismo 

fiscal em vigor no Brasil desde 1988 não coopera para melhorar este quadro, na medida em que 

concentra nas mãos da União parcela significativa da arrecadação federal. Tal efeito gera uma 

dependência dos entes subnacionais, e não cria os incentivos para que estes busquem aumentar 

a participação de suas receitas tributárias. A grande dispersão que se verifica na análise das 

receitas tributárias próprias dos municípios e estados brasileiros faz surgir a dúvida sobre a 

exploração efetiva do potencial de arrecadação destes. Daí surge a necessidade de se discutir a 

maturidade das Administrações Tributárias no Brasil, tema amparado no ordenamento jurídico 

nacional. Este estudo avança nesta discussão, propondo um conceito de maturidade, bem como 

um índice de avaliação aplicado às Administrações Tributárias dos municípios de Rondônia. 

Após revisão da literatura, foi criado um framework ou arcabouço, o qual revela ações-chave 

ou boas práticas na atuação dos fiscos para uma maior maturidade, e do qual derivou o conceito 

e índice de avaliação. Espera-se, com este estudo, que o mesmo possa ser replicado ou 

aprimorado em futuras pesquisas na área, a fim de que se possa ter um retrato acurado da 

realidade brasileira e fomentar ainda mais o debate na área.  
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ABSTRACT 

 

 

The Brazilian Federation has recently undergone the worst fiscal crisis in its history. Survey 

conducted by the Federation of Industries of Rio de Janeiro evaluated 4,544 of the 5,570 

municipalities of the country and pointed out that 87% ended 2016 in a difficult or critical fiscal 

situation. The Fiscal Federalism in force in Brazil since 1988 does not cooperate to improve 

this framework, since it concentrates in the hands of the Union a significant part of the federal 

collection. This effect creates a dependence on subnational entities, and does not create the 

incentives for them to seek to increase the share of their tax revenues. The great dispersion that 

occurs in the analysis of the tax revenues characteristic of Brazilian municipalities and states 

raises the doubt about the effective exploitation of the collection potential of these. Hence the 

need to discuss the maturity of the Tax Administrations in Brazil, a subject covered by the 

national legal system. This study advances in this discussion, proposing a concept of maturity, 

as well as an evaluation index applied to the Tax Administrations of the municipalities of 

Rondônia. After reviewing the literature, a framework was created, which reveals key actions 

or good practices in the performance of the tax authorities for greater maturity, from which the 

concept and evaluation index was derived. It is hoped, with this study, that it can be replicated 

or improved in future researches in the area, in order to give a precise picture of the Brazilian 

reality and promote further debate on the subject. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O contexto da pior recessão econômica da história recente do País evidencia a situação 

de penúria em que se encontra a esmagadora maioria dos municípios.  

O Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) analisou as contas de 4.544 das 5.570 

prefeituras. Do total de municípios avaliados, 87% encerraram 2016 em situação fiscal difícil 

ou crítica. 

O Federalismo Fiscal nacional pós1988 não contribui para a melhoria desse quadro, uma 

vez que concentrou na União uma parcela cada vez maior da arrecadação federal, mesmo após 

a partilha constitucional oriunda dos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e Municípios 

(FPM). 

Dados recentes da Secretaria do Tesouro Nacional mostram que, em 2016, os municípios 

brasileiros responderam por 21% da receita disponível, os estados com 25% e os restantes 54% 

ficam com o Governo Federal. 

Sabe-se que o Estado, a fim de perseguir a finalidade para ao qual foi concebido, 

necessita de recursos financeiros, sendo estes viabilizados principalmente por meio dos tributos, 

e cabe à Administração Tributária a obtenção desses recursos.  

Tamanha é a importância do assunto que, com a emenda à Constituição nº 42 de 2003, 

a Administração Tributária passou a receber um tratamento diferenciado na medida em que foi 

considerada como atividade essencial ao funcionamento do Estado.  

A Lei Complementar Federal nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 

2000) elevou o status da receita pública dentro do ordenamento jurídico e fiscal brasileiro ao 

considerar a instituição, a previsão, a efetiva arrecadação, e todos os tributos de competência 

constitucional dos entes da Federação, requisitos essenciais da responsabilidade na gestão 

fiscal, ou seja, como forma de superar a crise fiscal que deteriora o quadro fiscal dos entes 

federados, aliado ao federalismo fiscal invertido praticado no Brasil hoje, os gestores públicos 

municipais e estaduais devem priorizar a administração tributária, não apenas em estrita 

obediência ao ordenamento jurídico, mas também pela garantia do financiamento dos serviços 

essenciais ofertados pelo setor público. 

Percebe-se, uma grande dispersão na análise das receitas tributárias próprias dos 

municípios e alguns estados brasileiros, o que faz surgir a dúvida sobre a exploração efetiva do 

potencial de arrecadação destes. Em que pesem as disparidades encontradas entre eles, muitos 

podem ampliar suas receitas de forma significativa, utilizando o potencial tributário existente 

de forma mais eficiente (GASPARINI, 2011).  
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Isto é, há um potencial de receita disponível que deve ser buscado através de 

mecanismos eficazes, a fim de aumentar a participação da receita própria, diminuindo a 

dependência das transferências intergovernamentais, cujo efeito é pernicioso no sentido do 

amadurecimento de suas administrações tributárias, propiciando a melhora dos resultados 

fiscais.  

Entretanto, em primazia, torna-se necessário discutir o que é maturidade para uma 

Administração Tributária e, uma vez definido o conceito, como medi-la? 

Pois, não discutir a maturidade dos fiscos perpetua uma situação de fragilidade da 

autonomia financeira de muitos entes subnacionais, o que, diretamente impacta na qualidade de 

vida dos cidadãos. 

 

1.1 Problematização 

 

Diante do contexto brevemente exposto, depreende-se a resposta ao seguinte 

questionamento: 

 

 O que é maturidade da Administração Tributária e como avaliá-la de modo a 

subsidiar o gestor público na priorização dos fiscos? 

 

1.2 Objetivos  

 

 Propor um conceito de maturidade para as Administrações Tributárias e um 

índice de avaliação. 

 

De forma sistêmica, procurando alcançar o objetivo geral, pretende-se durante a 

pesquisa os seguintes objetivos específicos: 

(i) Revisar a literatura sobre o tema da Administração Tributária e criar um arcabouço 

ou framework que possibilite a construção do conceito e índice de avaliação da 

maturidade; 

(ii) Elaborar uma metodologia para a avaliação da Administração Tributária 

Municipal, a partir do arcabouço desenvolvido; 

(iii) Aplicar metodologia e analisar resultados para o caso dos municípios de 

Rondônia. 
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1.3 Justificativa 

 

Em tempos de crise fiscal, a asseguração do ingresso financeiro para financiar os 

serviços públicos torna-se questão de sobrevivência para os entes federados, sobretudo para os 

municípios.  

Como a administração tributária é considerada atividade essencial ao funcionamento do 

Estado, é importante tecer um olhar crítico sobre a condição dessas instituições.  

Nesse sentido, primeiramente, deve-se compreender que aspectos estão ligados à 

maturidade de maneira que a criação de um conceito se torna relevante.  

Além disso, a construção de uma métrica de avaliação, por meio de um índice, permite 

traçar um diagnóstico acerca da maturidade das fazendas, de maneira a sensibilizar o gestor 

público acerca dessa fundamental atividade. 

O trabalho seminal de Chrispim, De Souza & Antinarelli (2016), traz o conceito de 

maturidade da administração tributária para os municípios mineiros, alegando que os números 

encontrados revelam certo descompasso entre a estrutura e a atualização da legislação tributária 

dos municípios mineiros.  

Os autores propuseram a necessidade de traçar índices de maturidade da administração 

tributária municipal, visando dar cumprimento à missão da efetiva arrecadação do ente, 

conforme o art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).  

Entretanto, o estudo carece de uma definição metodológica para a conceituação de 

maturidade das ATs, assim como para os índices propostos, em que pese a utilização de parte 

do questionário construído pelos autores.  

Outro exemplo é a Ferramenta Diagnóstica de Avaliação da Administração Tributária 

(TADAT - Tax Administration Diagnostic Assessment Tool), construída pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI), juntamente com o Banco Mundial em 2013, a qual permite avaliar, de 

forma objetiva e padronizada o sistema de administração tributária de um país (FMI, 2013). 

De posse disto, esta dissertação avança no sentido de desenhar novo arcabouço ou 

framework aplicado à realidade da Administração Tributária no Brasil, criando, para tanto, um 

conceito de maturidade e um índice de avaliação.  

Desta forma, o assunto tratado nesta pesquisa é importante e atual, justificando o 

interesse de tal investigação, sobretudo para a melhoria da gestão pública no Brasil, e 

ressaltando o bônus para a Academia, que representada pelo Programa de Pós-Graduação 

Mestrado em Administração da Universidade Federal de Rondônia (PPGA/UNIR), vincula esta 

produção à Linha de Pesquisa em Estratégia, Gestão e Tecnologia em Organizações. 
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1.4 Estrutura da dissertação 

 

A dissertação é composta por cinco capítulos: o primeiro compreende esta introdução, 

contendo a problematização, os objetivos e a justificativa da pesquisa. 

O segundo capítulo corresponde ao referencial teórico-empírico, que pavimenta o 

percurso até a atividade da Administração Tributária, passando, entretanto, pela Teoria das 

Finanças Públicas, Federalismo Fiscal, Tributação e a realidade do Brasil nesses aspectos. 

No terceiro capítulo é demonstrada a abordagem metodológica adotada, onde se 

descreve o delineamento e a sequência da pesquisa. 

O quarto capítulo evidencia a aplicação da metodologia aos fiscos municipais de 

Rondônia e resultados.  

No quinto e último capítulo, estão as considerações finais, contendo a sumarização dos 

resultados e das principais conclusões do estudo. São expostas ainda as dificuldades e 

limitações para a execução da pesquisa e proposta para trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-EMPÍRICO 

 

Neste capítulo serão abordados aspectos relacionados à Teoria das Finanças Públicas e 

como esta se relaciona com a Administração Tributária. A teoria do Federalismo Fiscal abrange 

o sistema de transferências dos recursos públicos, assim como o sistema de tributação, da qual 

deriva a atividade da Administração Tributária.  

 

2.1 Teoria das Finanças Públicas 
 

O Brasil adotou como regime político a Democracia e como forma de governo a 

República, além de adotar o princípio da autonomia e independência entre os poderes, a 

soberania, entre outros princípios fundamentais nos moldes do artigo inicial da Constituição 

Federal de 1988: 

Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

Art. 2° São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

 

Portanto, não resta dúvida, de que o Estado brasileiro se aproxima perfeitamente ao 

conceito e às características do Estado Moderno, pois tem bem delimitados todos os elementos 

que o caracterizam como um Estado Moderno: povo, território, soberania e finalidade 

(OLIVEIRA, 2012). 

 Quanto ao aspecto da finalidade, o art. 3° da Carta Maior traz os seguintes objetivos: 

Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil; 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 
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III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 

e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

A questão que se coloca é que esses objetivos não podem deixar de serem perseguidos 

sem uma agenda que considere um cronograma plausível, em outras palavras, o financiamento 

dos serviços públicos deve perseguir o atendimento dessa finalidade em tempo razoável, sob 

pena de tornar o dispositivo constitucional letra morta. 

Ademais, como o Estado brasileiro pode atingir os objetivos a que alude o art. 3° da 

Constituição Federal de 1988?  

Esta pesquisa aponta três caminhos possíveis: (i) lançar mão da receita pública, via 

tributação; (ii) utilizar-se de recursos de terceiros, através do endividamento público, seja na 

modalidade de empréstimos externos ou através do mercado de capitais; ou (iii) por meio da 

emissão de papel moeda.   

No entanto, ainda no sentido de cumprir com tal finalidade da administração, é 

importante aproveitar-se da lição de Hely Lopes Meirelles (2007, p.65-66), que apresenta o 

conceito da Administração Pública nos seguintes termos: 

Em sentido formal, é o conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos 

objetivos do Governo; em sentido material, é o conjunto de funções 

necessárias aos serviços públicos em geral; em acepção operacional, é o 

desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do 

Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade. Numa visão global, 

a Administração é, pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado à 

realização de serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas.  

  

Na perspectiva da teoria das finanças públicas, a existência do governo, então, se traduz 

na necessidade de guiar, corrigir e complementar o sistema de mercado, tendo em vista que este 

não é capaz de desempenhar todas as funções econômicas isoladamente. Na literatura, isso é 

conhecido como falhas de mercado (GIAMBIAGI & ALEM, 2000). 

 

2.1.1 Teoria do Federalismo Fiscal 

 

O federalismo fiscal é um tópico dentro das finanças públicas que procura respostas para 

as questões relacionadas com atribuição de competências e fontes de receita adequadas a cada 



28 

 

nível de governo, principalmente para as questões que envolvam os países organizados na forma 

federativa. (GRONEWEGEN, 1987) 

A adoção do federalismo fiscal implica na distribuição de competências constitucionais 

fiscais entre os diferentes níveis de governo, para que cada um, de modo autônomo e na medida 

de suas competências e capacidade de financiamento, possa construir desenhos institucionais 

capazes de disciplinar os procedimentos de contribuição e gestão tributária, transferências 

fiscais, composição e dimensão da despesa (SILVA, 2009). 

Pode haver grandes disparidades entre as fontes de arrecadação e obrigações de despesas 

funcionais entre os diferentes governos de uma Federação, por essa razão, alguns Estados 

poderão desempenhar suas funções mais facilmente, a partir de seus próprios recursos.  

Porém, as transferências de recursos podem ser usadas de forma a compensar diferenças 

regionais de receitas, ou custos e benefícios externos decorrentes de ações locais. As 

transferências são essenciais ao alcance da eficiência tributária e à complementação das 

disponibilidades financeiras necessárias aos governos subnacionais para que possam fazer 

frente às suas competências provisionais, especialmente em federações com forte assimetria 

fiscal.  

Segundo Silva (2009), ao menos três fatores justificam a existência de repasses 

financeiros intra e intergovernamentais entre unidades federadas, para que essas possam fazer 

frente aos encargos de suas respectivas competências, quais sejam: (i) externalidades; (ii) 

compensações; e (iii) redistribuição de renda. 

O motivo externalidades está associado à correção dos custos ou benefícios gerados 

pelos efeitos externos que o sistema econômico de uma jurisdição exerce sobre outras. O motivo 

compensação está relacionado à necessidade de mecanismos tributários, cuja arrecadação, por 

razões de eficiência econômica, precisa ser realizada por jurisdições com abrangência estadual 

ou pelo governo central.  

Por fim, o motivo redistribuição é vinculado a objetivos orientados à redução das 

diferenças fiscais entre unidades federativas, derivadas dos diferenciais relacionados ao grau de 

desenvolvimento da atividade econômica, à dimensão da base tributária, aos custos de produção 

e ao perfil da demanda por bens cuja provisão é de responsabilidade do setor governo. 

Ainda de acordo com Silva (2005, p. 133), o desenho das transferências deve estar 

pautado em três requisitos, quais sejam:  

 

a) associação entre custos tributários e benefícios gerados pela provisão de 

bens públicos por comunidade; b) mecanismos e critérios de transferências 
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compatíveis com os objetivos desejados e incentivos ao alcance de metas 

fiscais; c) equilíbrio fiscal, ou mesmo metas sociais que podem estar ligadas 

a índices como o de alfabetização ou o de mortalidade infantil. 

 

O primeiro requisito demanda um esforço de coordenação entre funções, de forma a 

compatibilizar interesses alocativos, estabilizadores e distributivos. O segundo impõe a 

construção de um desenho institucional capaz de garantir ações gerenciais coordenadas e 

complementares entre União, Estados e municípios no esforço dirigido à construção do bem-

estar social.  

Por fim, mas não menos importante, observa-se a demanda por gestões fiscais pautadas 

no equilíbrio orçamentário como forma de evitar a constituição de déficits e dívidas públicas 

geradoras de efeitos negativos intergeracionais e incompatíveis com o crescimento sustentado 

e equilibrado do conjunto da federação. 

Com frequência, percebe-se que a literatura especializada tem observado que o principal 

quesito de conflito fiscal em sistemas políticos federativos consiste nas divergências entre o 

modelo de descentralização fiscal existente e o esforço de estabilização desenvolvido pelo 

governo central.  

Segundo Ter-Minassian (1999, p. 56-59) são quatro os elementos fundamentais à 

coordenação-harmonização: clareza na definição da destinação das receitas e responsabilização 

dos gastos governamentais; mecanismos de transferências com regras claras, estáveis e 

transparentes; incentivo ao esforço fiscal; e fixação de regras limitadoras do endividamento dos 

governos central e subnacionais. 

No Brasil, é essa falta de uma política nacional coordenada e não a repartição de 

competências concorrentes e comuns, que faz com que determinados programas e políticas 

públicas sejam realizados por mais de uma esfera governamental e outros por nenhuma. 

Falta de coordenação e cooperação revelam-se na ausência de Lei Complementar 

prevista no parágrafo único do art. 23 da Constituição, a qual deveria estabelecer as normas 

para a cooperação entre a União e os demais entes da federação. 

Para Afonso (2016), a guerra fiscal, a questão do endividamento dos Estados, a 

descentralização de políticas sociais e a reconcentração das receitas tributárias na esfera federal 

demonstram a existência de uma crise do pacto federativo brasileiro. Isso ocorre devido às 

dificuldades de coordenar as ações realizadas por estados e municípios, à não adoção de 

incentivos à cooperação intergovernamental e à ausência de compromissos com a obtenção de 

resultados. 
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O que é novo é a intensidade que os conflitos adquiriram em decorrência do efeito 

combinado das reformas promovidas em 1988 e do concomitante abandono pelo governo 

federal de uma nova política capaz de lidar com a realidade regional e federativa que foi se 

configurando ao longo do tempo. 

Nesse cenário, avulta a falta de apetite do governo federal para assumir a 

responsabilidade pelo exercício de uma função que só a ele cabe exercer em um regime 

federativo: a de agir para promover a redução das disparidades socioeconômicas entre os 

estados que formam a União.  

Ao invés de colocar o debate de uma nova estratégia de política regional na frente das 

iniciativas que visam lidar com os conflitos federativos, o governo federal tem se limitado a 

oferecer compensações financeiras que não atendem às demandas dos estados e nem às 

expectativas dos investidores e que, portanto, não preenchem os requisitos necessários para 

serem aprovadas (REZENDE, 2016). 

Nações de porte continental como é o caso brasileiro tendem a realçar o fenômeno da 

descentralização, uma vez que estas enfrentam problemas federativos maiores do que em países 

menores.  

A federação brasileira foi criada em 1891, após a proclamação da República, como 

resposta as diferenças regionais e as necessidades administrativas face à dimensão continental 

do território. O processo se deu de “cima para baixo”, mediante o desdobramento de um Estado 

unitário, isto é, o Governo Federal pautando as decisões de forma centralizadora, como ainda 

ocorre atualmente. 

O pacto federativo estabelecido pela Constituição Federal de 1988 anuncia o 

estabelecimento de uma autonomia tributária aos entes federados, a fim de impulsionar o 

crescimento socioeconômico do Brasil.  

Com efeito, a Carta Política brasileira institui competências tributárias, nos artigos 153 

a 156, outorgando à União, Estados, Municípios e Distrito Federal amplo poder legislativo para, 

por meio de legislação infraconstitucional, disciplinar a matéria e a legislação tributária. Além 

disso, a CF/88 disciplina um sistema de repartição de receitas entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios.  

Conforme disciplinam os artigos 157 a 159, a União entrega aos Estados, aos 

Municípios e ao Distrito Federal, parte da arrecadação de tributos de sua competência, através 

de repasses automáticos, ou através do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de 

Participação dos Municípios. Há, também, a previsão de partição dos Municípios nas receitas 

dos Estados provenientes do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 
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Em relação aos Estados e Distrito Federal: 

 A União entregará do produto da arrecadação do IR e do IPI: 21,5% ao Fundo 

de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE (CF/88, art. 159, I, “b”); 

 Pertencem o produto de arrecadação do imposto da União sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza, incidente na fonte (IRRF), sobre rendimentos 

pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que 

instituírem e mantiverem (CF/88, art. 157, I); 

 Pertencem o produto da arrecadação do imposto que a União instituir no 

exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I, vale dizer, com 

base na competência tributária residual (CF/88, art. 157, II). 

 

Em relação aos Municípios: 

 A União entregará do produto da arrecadação do IR e do IPI: 22,5% ao Fundo 

de Participação dos Municípios - FPM (CF/88, art. 159, I, “b”); 

 O produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte (IRRF), sobre rendimentos pagos, a 

qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 

mantiverem (CF/88, art. 158, I); 

 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a Propriedade 

Territorial Rural (ITR), relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a 

totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4°, III. Vale dizer, 

se o Município fizer a opção por fiscalizar e cobrar o ITR, na forma da lei, desde 

que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal, 

fica com a totalidade da arrecadação do referido imposto (CF/88, art. 158, II); 

 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA), licenciados em seu território (CF/88, art. 158, 

III); 

 25% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas 

à Circulação de Mercadorias e sobre prestação de Serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS (CF/88, art. 158, IV). 

 



32 

 

Atualmente, a federação brasileira é composta de 26 estados, mais de 5.500 municípios 

e um distrito federal, e é marcada por acentuadas disparidades socioeconômicas, que 

repercutem na capacidade fiscal dos entes e adiciona um componente de dificuldade ainda 

maior.  

Verifica-se que a União, mesmo com a descentralização iniciada no início da década de 

1990, voltou a concentrar grande parte do esforço da arrecadação, recuperando seu espaço em 

virtude da instituição de novos tributos, sobretudo de contribuições sociais. Em 2016, ela era 

responsável por 65,40% do produto da receita no Brasil (gráfico 1), os estados, por 27,10% e 

os municípios, por apenas 7,50%. 

 

             Gráfico 1 – Arrecadação Direta           Gráfico 2- Receita Disponível 

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional         Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional 

 

Quando deduzidas as parcelas constitucionais de direito dos estados e municípios na 

forma das cota-partes dos Fundos de Participação (FPE e FPM), além de outras transferências 

voluntárias, a receita disponível da União (gráfico 2) é reduzida em mais de 10 pontos 

percentuais (53,90%), sendo transferidas sobretudo para os municípios que passam a ter 20,60% 

da arrecadação tributária brasileira. Os estados perdem 1,60 ponto percentual na sua receita 

disponível (25,50%). 

Este movimento só demonstra o efeito da municipalização ocorrida no Brasil pós-1988, 

na qual o federalismo brasileiro passou a sofrer uma revisão, reflexo da motivação política dos 

idos da redemocratização do final dos anos 1980, cujo resultado foi a criação de um sistema de 

transferências que perpetua a proliferação de municípios (GIAMBIAGI & ALEM, 2000). 

A descentralização ocorreu principalmente através do aumento do percentual dos fundos 

de participação dos estados (FPE) e dos municípios (FPM). Via de regra, esses recursos entram 
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nos tesouros sem vinculação direta a gastos específicos, sendo recursos livres dos tesouros, o 

que desestimula o esforço pela arrecadação própria.   

Afora isso, a desprezível porcentagem da arrecadação federal repassada aos governos 

regionais e locais não é satisfatória a ponto de garantir àqueles governos a autonomia suficiente 

para autogovernarem-se, provocando abalos enfraquecedores na própria solidez do pacto 

federativo.  

Nessa linha, segundo Afonso (2016, p. 29), o sistema de distribuição de receitas em 

vigor no Brasil “tem o inconveniente de manter os Estados e os Municípios na dependência do 

Governo Federal, a quem cabe fazer a partilha das receitas tributárias mais expressivas”. 

Assim, cai por terra a essência do sistema federativo de descentralização do poder e 

imediato atendimento das necessidades prementes dos Estados e Municípios, ao passo que o 

Sistema Tributário Nacional, no que se refere à distribuição do produto arrecadado, não confere 

aos entes federados, exceto à União, a autonomia tributária e financeira essencial à 

materialização dos direitos fundamentais sociais e aos objetivos constitucionais. 

A excessiva dependência dos entes federados da União repercute claramente na 

maturidade das administrações tributárias. O custo político em garantir a eficiência na 

arrecadação própria é demasiado elevado, e a opção acaba sendo no sentido de aumentar a 

dependência das transferências.  

Portanto, o escopo principal do federalismo fiscal consiste em organizar 

sistematicamente as finanças do país em harmonia com as características da federação. A pedra 

angular deste desejável sistema tributário nacional cinge-se, singularmente, em conferir aos 

governos municipais, estaduais e distritais a suficiente autonomia tributária.  

 

2.1.2 Teoria da Tributação  
 

Para cumprir com a finalidade para qual o Estado foi criado, nos termos do art. 3º da 

Constituição Federal de 1988, o governo precisa gerar recursos, e o faz principalmente por meio 

da arrecadação dos tributos.  

Segundo Giambiagi e Alem (2000), a construção de um sistema tributário ideal, à luz da 

teoria das finanças públicas, deve levar em consideração alguns aspectos principais, tais como: 

(i) conceito de equidade; (ii) o conceito de progressividade; (iii) o conceito de neutralidade e 

(iv) o conceito de simplicidade. 

A questão da equidade traz a noção de que o ônus tributário deve ser equitativo entre os 

membros de uma sociedade, ou seja, cada um deve pagar uma contribuição justa. Além disso, 
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a cobrança de impostos deve ser conduzida no sentido de onerar mais aquelas pessoas com 

maior capacidade de pagamento.  

A definição da parcela justa da contribuição é calcada em outros dois princípios, a luz 

da teoria do setor público: (i) o princípio do benefício, e (ii) o princípio da capacidade do 

pagamento. Pelo princípio do benefício, cada indivíduo deveria contribuir com uma quantia 

proporcional aos benefícios gerados pelo consumo do bem.  Segundo o princípio da capacidade 

contributiva, o ônus tributário deve ser tal que permita a equidade horizontal e vertical. 

Em outras palavras, conforme o primeiro, os contribuintes com mesma capacidade de 

pagamento devem pagar o mesmo nível de impostos. Já de acordo com o segundo, as 

contribuições dos indivíduos devem diferenciar-se conforme suas diversas capacidades de 

pagamento. 

Mesmo que se adote a renda (fluxo) como principal base para o pagamento de impostos, 

em oposição à riqueza (estoque), vale ressaltar a importância dos impostos sobre o consumo e 

a riqueza como formas complementares de tributação para viabilizar o princípio da capacidade 

de pagamento. 

Um sistema tributário é considerado progressivo quando a alíquota da tributação se 

eleva quando o nível de renda aumenta. Em outras palavras, quem recebe mais deve pagar uma 

proporção maior de impostos relativamente às pessoas de baixa renda. De maneira análoga, um 

sistema tributário é considerado regressivo quando o ônus da tributação recai mais pesadamente 

nas pessoas de baixa renda. 

Outro ponto faz referência ao sistema tributário ser estruturado de forma a interferir o 

mínimo possível na alocação de recursos. Na teoria dos mercados, qualquer interferência 

governamental, seja via tributação, seja por meio de política de preços mínimo ou máximo, 

interfere na eficiência do sistema.  

A ideia subjacente à neutralidade de um sistema tributário é que ele não provoque uma 

distorção na alocação de recursos, prejudicando, dessa forma, a eficiência do sistema. Os 

chamados impostos em “cascata” ou cumulativos são prejudiciais à eficiência econômica, já 

que distorcem ainda mais os preços relativos e impactam necessariamente nos custos de 

produção, diminuindo a competitividade da economia.  

Por fim, o conceito de simplicidade se relaciona com a facilidade da operacionalização 

da cobrança do tributo, ele deve ser de fácil entendimento para o contribuinte, assim como a 

cobrança, arrecadação e o processo de fiscalização não devem representar custos 

administrativos elevados para o governo. 
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Stiglitz (2000) acrescenta outros dois pontos como característicos de um sistema 

tributário desejável, além da equidade, da neutralidade e da simplicidade, adiciona a 

flexibilidade e, por último, a responsabilidade política.  

Quanto à flexibilidade, um sistema tributário deve responder rapidamente (em alguns 

casos inclusive de maneira automática) as alterações no ambiente econômico. Já em matéria da 

responsabilidade política, o sistema tributário deve ser transparente, isto é, os indivíduos devem 

perceber que o que de fato pagam em impostos retorna na forma das preferências dos cidadãos.  

A tributação pode ser direta ou indireta. O primeiro tipo incide diretamente sobre o 

contribuinte e sua capacidade de pagamento. Já o segundo incide sobre objetos ou atividades, 

independente das características dos indivíduos envolvidos no processo, como exemplo tem-se 

o consumo (venda ou propriedade).  

As bases de incidência dos impostos são a renda, o patrimônio e o consumo. O imposto 

de renda (IR) é cobrado em base pessoal, com isenções e alíquotas progressivas, determinadas 

pelas características individuais do contribuinte. As alíquotas do imposto são determinadas 

segundo as diferentes faixas de renda, estabelecidas na legislação.  

O IR é aquele que mais se adapta aos princípios da equidade e progressividade, tendo 

em vista que possibilita explorar melhor a capacidade de pagamento dos indivíduos. Já o 

imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) incide sobre o lucro das empresas. Porém, 

diferentemente do IRPF, o IRPJ pode contrariar os conceitos da progressividade e equidade, 

tendo em vista que o produtor pode repassar o peso dos impostos para o contribuinte, via preço, 

o que distorce a perfeita alocação dos recursos na economia (progressividade). 

O imposto sobre o patrimônio mais utilizado no mundo é sobre os bens imobiliários. No 

Brasil, o exemplo é o imposto predial e territorial urbano (IPTU). O imposto sobre a 

propriedade de veículos automotores (IPVA) é outro caso de imposto sobre a propriedade. 

Alternativamente, a cobrança do imposto pode também se dar na transmissão do bem, como os 

casos do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e o Imposto sobre Transmissão Causa 

Mortis e Doação (ITCMD). 

O imposto sobre o valor adicionado (IVA) é considerado a forma mais eficiente de 

tributação sobre vendas, principalmente por tratar-se de um tributo neutro. Trata-se de um 

imposto geral sobre o consumo exatamente proporcional ao preço oferecido, ou seja, uma 

porcentagem aplicada sobre o preço. Entende-se por valor adicionado os preços que um produto 

adquire desde o início de sua produção.  

Reputam-se incidentes sobre as vendas os impostos que guardam proporcionalidade 

com o preço da venda efetuada ou dos serviços prestados, mesmo que o respectivo montante 
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integre a base de cálculo, tais como o ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e 

prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações), o IE 

(imposto sobre exportação), o ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza), dentre 

outros. 

Segundo Varsano (1996), desde a proclamação da República até os anos 1930, o sistema 

tributário brasileiro manteve praticamente a estrutura vigente à época do Império. Durante todo 

o período anterior à Constituição de 1934 o imposto de importação era a principal fonte de 

receita da União, nos estados o imposto de exportação e nos municípios o imposto sobre 

indústrias e profissões.  

Com a Constituição de 1937 praticamente não houve alterações no sistema tributário 

vigente. Em 1946 houve mudanças importantes, um viés no sentido de aumentar a receita dos 

municípios com a criação do imposto do selo municipal. Assim, aumentou-se a participação 

dos municípios sobre o imposto de renda de competência da União.  

No período de 1946/66, aumentou-se a relevância relativa dos impostos sobre produtos 

domésticos, no caminho da industrialização por qual passava o Brasil à época. O Brasil ingressa 

na fase em que a tributação explora principalmente bases domésticas ao mesmo tempo em que 

começava um processo de desenvolvimento industrial sustentado.  

A reforma tributária de 1964, carreada pelo Plano de Ação Econômica do Governo 

(PAEG), teve como objetivo aumentar a capacidade de arrecadação do Estado, com o intuito de 

solucionar o problema do déficit fiscal e dotar a estrutura tributária para viabilizar o crescimento 

econômico.  

Com a reforma, um sistema tributário inovador foi implementado. Um dos mais 

modernos do mundo naquela ocasião, no qual a questão da melhoria da qualidade dos efeitos 

alocativos dos tributos mereceu destaque, além de uma maior centralização dos recursos por 

parte da União, com perda de autonomia financeira das unidades subnacionais.  

Mas o principal aspecto modernizador foi a priorização da tributação sobre o valor 

agregado. Ao invés dos impostos cumulativos ou “em cascata”, houve uma racionalização do 

sistema tributário com a reformulação dos tributos, com redução do número de tributos e a 

revisão da partilha federativa.  

Foram criados dois impostos sobre valor agregado: o imposto sobre produtos 

industrializados (IPI) e o imposto sobre circulação de mercadorias (ICM). Com a reformulação, 

os impostos passaram a ser classificados em 4 categorias: (i) impostos sobre o comércio 

exterior; (ii) impostos sobre o patrimônio e a renda; (iii) impostos sobre a circulação e produção; 

(iv) impostos únicos; e (v) receitas extra orçamentárias.  
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A última grande reforma tributária brasileira se deu no ano de 1964. A partir de então, 

com a ascensão do governo militar, acentua-se o processo de centralização política e, 

consequentemente do produto da arrecadação. 

Porém, o movimento de sístole e diástole, é mais uma vez acionado quando da 

redemocratização, no bojo da Constituição Federal de 1988 (GIAMBIAGI & ALEM, 2000). 

Com a redemocratização, os estados e municípios tiveram o grau de autonomia fiscal majorado, 

em virtude na alteração da legislação tributária até então vigente: atribuiu-se competência a 

cada um dos estados para fixar autonomamente as alíquotas do seu principal imposto, o ICMS, 

sucessor do ICM; eliminou-se a faculdade, atribuída pela Constituição anterior à União, de 

conceder isenções de impostos estaduais e municipais; e vedou-se a imposição de condições ou 

restrições à entrega e ao emprego de recursos distribuídos àquelas unidades. 

A nítida preferência desses governos por recursos transferidos vis-à-vis sua obtenção 

mediante esforço fazendário próprio resultou também, diante da omissão das autoridades 

fazendárias federais no processo de concepção do sistema tributário, no excessivo aumento das 

transferências. 

Os percentuais do produto da arrecadação de IR e IPI destinados ao Fundo de 

Participação dos Estados (FPE) e dos municípios (FPM) foram, outra vez, progressivamente 

ampliados, chegando, a partir de 1993, a 21,5 e 22,5%, respectivamente.  

Isto reduziu os recursos disponíveis para a União através do aumento das transferências 

tributárias e da limitação de suas bases impositivas. Como consequência, tão logo promulgada 

a nova Carta Constitucional, já se reclamava nova reforma do Estado brasileiro. E em virtude 

disso, houve a inauguração de novos impostos federais não transferíveis, além da elevação de 

alíquotas dos tributos já existentes.  

Contrariando o princípio da neutralidade, o governo preferiu reintroduzir no sistema 

tributário nacional impostos cumulativos (“em cascata”), principalmente, na forma de 

contribuições sociais. Alguns exemplos foram a criação da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) em 1989 e o aumento da alíquota da Cofins e do IOF, bem como a criação do 

IPMF/CPMF (extinta em 2007).  

Os quadros a seguir resumem os tributos previstos na Constituição de 1988: 

Quadro 1 - Tributos de Competência da União 

Art. Tributo Descrição 

Art. 

148 
Empréstimo Compulsório 

 A finalidade desta espécie tributária é atender despesas de 

calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência ou 

caso de investimento público de caráter urgente e de 

relevante interesse nacional. 
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Art. 

149 
Contribuições Sociais 

Espécie tributária de intervenção no domínio econômico e de 

interesse econômico ou das categorias profissionais. 

Art. 

153 

Imposto sobre o comércio exterior 

Abrange o imposto sobre a importação de produtos 

estrangeiros - II e o imposto sobre a exportação para o 

exterior - IE de produtos nacionais ou nacionalizados; 

Imposto sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza - IR 

Na sua concepção entram toda a disponibilidade econômica 

ou jurídica proveniente do rendimento do capital, do trabalho 

ou da combinação de ambos, bem como todo acréscimo ao 

patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas; 

Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI 

Representa a tributação da produção que sai do 

estabelecimento industrial; 

Imposto sobre operações financeiras - 

IOF 

 Refere-se a um complexo de incidência tributária que 

permite à União instituir impostos sobre operações de 

crédito, câmbio e seguro ou relativos a títulos ou valores 

imobiliários; 

Imposto sobre a propriedade territorial 

rural - ITR 

É um imposto sobre o patrimônio que tem a finalidade de 

funcionar como instrumento de apoio à política agrária; e 

Tributação sobre grandes fortunas 
Este imposto precisa ainda ser instituído por lei 

complementar. 

Art. 

154 Imposto Extraordinário 

Tributo a ser instituído na iminência ou no caso de guerra 

externa. Deve ser suprimido gradativamente, uma vez 

cessada a causa de sua criação. 

 

Quadro 2 - Tributos de Competência dos Estados e DF 

Art. Tributo 

Art. 

155 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos - ITCMD 

Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, ainda que as operações e as 

prestações se iniciem no exterior 

Imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA 

 

Quadro 3 - Tributos de Competência dos Municípios 

Art. Tributo Descrição 

Art. 

156 

Imposto sobre a propriedade predial 

e territorial urbana - IPTU 

O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil 

ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física 

como definido na lei civil localizado na zona urbana do 

município.  

A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel que 

consiste no preço que o imóvel alcançará para compra e venda. 

A definição do valor venal será obtida mediante avaliação 

imobiliária realizada sobre a totalidade dos imóveis urbanos 

existentes no município. 

 O principal instrumento que propicia a realização da avaliação 

imobiliária em massa, para fins de incidência do IPTU, é a 

Planta Genérica de Valores (PGV), que de acordo com o Código 

Tributário Nacional (CTN) deve ser instituída por lei, devendo 
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conter critérios metodologicamente reconhecidos de avaliação. 

Por intermédio da planta, são fixados valores-padrões e 

genéricos dos terrenos e edificações por metro quadrado, bem 

como coeficientes de valorização ou desvalorização. 

Enquanto a PGV estabelece valores padrão e genéricos para os 

imóveis, o Cadastro Imobiliário é responsável por informar as 

características gerais dos imóveis, permitindo que a 

administração determine adequadamente o valor venal dos 

imóveis urbanos municipais. 

A alíquota do IPTU poderá ser progressiva em razão do valor 

do imóvel (progressividade fiscal) ou para garantir a função 

social da propriedade (progressividade extrafiscal). A 

progressividade fiscal decorre do princípio da capacidade 

contributiva e visa a promover a igualdade, onerando mais 

pesadamente os detentores de maior capacidade contributiva. 

Imposto sobre transmissão inter-

vivos - ITBI 

O fato gerador do ITBI é a transmissão inter vivos a qualquer 

título, por ato oneroso de bens imóveis e de direitos reais sobre 

imóveis.  

A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou 

direitos transmitidos. O lançamento do ITBI é, via de regra, por 

declaração, baseado nas informações prestadas pelo 

contribuinte. Não obstante, o Fisco deverá arbitrar, mediante 

processo regular, novo valor, caso o valor informado não 

mereça fé (art. 148 do CTN). A alíquota do ITBI será fixada na 

lei municipal, não existindo limites máximos e mínimos, 

definidos na CF e CTN. 

Imposto sobre serviços de qualquer 

natureza - ISS 

O fato gerador, a base de cálculo, o elenco de contribuintes e as 

demais normas gerais do ISS estão definidos na Lei 

Complementar Federal nº 116/03. O ISS tem como fato gerador 

a prestação de serviços constantes da lista em anexo à LCF 

116/03. A lista é taxativa, não podendo o município criar novas 

hipóteses de incidência. 

A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, podendo ser 

arbitrada sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as 

declarações, os esclarecimentos prestados, ou os documentos 

expedidos pelo contribuinte ou responsável, ressalvada, em 

caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou 

judicial. 

 

Quadro 4 - Tributos de Competência comum à União, Estados e Municípios 

Art. Tributo 

 

Taxas que podem ser instituídas e arrecadadas em razão do exercício do poder de polícia e pela 

utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados aos contribuintes 

ou postos à sua disposição, não podendo ter base de cálculo própria de impostos. 
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Art. 

145 

Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. É considerado tributo de competência 

comum, mas também se torna privativo na medida em que cada entidade tributante só poderá lançá-lo 

sobre imóveis valorizados por suas próprias obras. 

 

Houve a piora na qualidade do sistema tributário sem que isto resolvesse o equilíbrio 

fiscal brasileiro. A despeito de todos os avanços do Sistema Tributário Nacional da Constituição 

Federal de 1988, é relevante destacar que o mesmo se caracteriza ainda por distorções que 

impedem o desenvolvimento do país como será visto adiante. 

Em junho de 2017 existiam 93 diferentes tipos de tributos no Brasil1. A elevada carga 

tributária brasileira (em torno de 32%) está bem acima dos países vizinhos da América Latina 

e parte dos países ricos, clara opção do reflexo da escolha da sociedade, abrangência dos 

serviços prestados pelo Estado e o volume de benefícios sociais não tornam a composição dessa 

tributação boa. 

Gráfico 3 - Evolução da Carga Tributária no Brasil 

 

Fonte: Receita Federal do Brasil.  

 

O peso dos tributos indiretos, em torno de 50% no Brasil, penaliza sobretudo o consumo 

e ajuda a promover a concentração de renda. A razão é que, quanto mais pobre a população, 

maior parte da sua renda é comprometida com o consumo, e acaba por pagar proporcionalmente 

mais impostos. O PIS e a Cofins que incidem entre outros itens, fazem parte da lista de impostos 

indiretos, os quais, juntos, respondem por 12% do valor que entra nos cofres da União. 

                                                           
1 Informações disponíveis em: <http://www.portaltributario.com.br/tributos.htm>   
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Gráfico 4 - Principais Tributos - Brasil 

 

Fonte: Receita Federal do Brasil.  

Já os impostos sobre a renda, lucro e ganho de capital que são tidos como impostos 

progressivos, respondem por pouco mais de 20% da carga tributária brasileira e deveriam ter 

suas alíquotas e bases de cálculo ampliadas, a fim de conferir maior qualidade ao sistema 

tributário nacional. 

A pesada tributação da folha de pagamento, por exemplo, embora possa ser 

relativamente conveniente do ponto de vista da arrecadação, encarece a contratação de 

trabalhadores, dificultando a geração de empregos ou estimulando a informalização das 

relações de trabalho.  

O sistema brasileiro depende também, em excesso de contribuições de incidência 

cumulativa ou “em cascata” como a COFINS e o PIS, tributos de arrecadação 

comparativamente simples, mas que reduzem a competitividade dos setores com longas cadeias 

de produção e comercialização, estimulando artificialmente a integração vertical.  

Além da existência de muitos tributos, sofre-se com a constante alteração deles. Um 

estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2017) aponta que, entre 1988 e 

2013, o Brasil passou por quinze pequenas reformas tributárias, sendo adicionadas ao 

ordenamento jurídico brasileiro uma média de 31 (trinta e uma) novas normas tributárias por 

dia. 

A consequência dessa complexidade tributária brasileira tem dois impactos imediatos: 

(i) litígios judiciais - o chamado contencioso tributário -; e (ii) custos administrativos para as 

empresas.  
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Em relação aos litígios judiciais, apenas no ano de 2013, essa soma atingia o equivalente 

a US$ 330 bilhões, aproximadamente 15% do produto interno bruto (PIB) brasileiro (IPEA, 

2017). Quanto aos custos administrativos impostos às empresas, o burocrático sistema tributário 

brasileiro mostra o tamanho de sua ineficiência, de acordo com o relatório Doing Business 

(2017), uma publicação do Banco Mundial, no Brasil uma empresa de tamanho médio gasta 

2.038 horas por ano com a burocracia tributária, o que coloca o país no topo da lista. (BANCO 

MUNDIAL, 2017) 

É um grande desafio para qualquer economia e governo se preparar e se estruturar para 

cobrar impostos de forma a acompanhar os avanços da sociedade do futuro. O Brasil, nesse 

sentido, pode ter maiores dificuldades, pois não conseguiu sequer disparar um processo de 

criação do IVA e de aproximação em relação ao padrão de tributação dominante no mundo, 

conforme demonstrado anteriormente. 

O grande objetivo de uma reforma tributária deverá ser principalmente o de aumentar a 

qualidade da tributação.  

De acordo com Giambiagi e Alem (2000), seria essencial minimizar o efeito negativo 

da tributação sobre a eficiência e a competitividade do setor produtivo, bem como de promover 

a harmonização fiscal. A necessidade de harmonização do sistema tributário implica não apenas 

a estabilidade, a simplicidade e a uniformidade das regras, mas especialmente a compatibilidade 

entre o perfil da estrutura tributária federativa e o grau de mobilidade dos fatores, a qual não 

mais se restringe ao universo doméstico, mas que hoje ultrapassam fronteiras.  

Até o momento não há certeza sobre quais devem ser os novos impostos, porém é certo 

que muitos dos atuais impostos se tornarão obsoletos, ineficientes e desproporcionais. É preciso 

agilidade e flexibilidade para ajustar o sistema tributário à nova realidade da economia e da 

sociedade. Finalmente, é fundamental simplificar o sistema tributário, a fim de reduzir os custos 

de administração, tanto do fisco quanto dos contribuintes (AFONSO, 2017). 

A tributação da renda pessoal confere maior progressividade ao sistema, tendo em vista 

que os impostos pessoais podem ser graduados segundo a renda do contribuinte, isto é, quanto 

maior a renda, maior deve ser a alíquota incidente. 

Ademais, no Brasil, parte das rendas mais altas tem escapado da tabela progressiva do 

IR, isso se deve ao fato de que um crescente número de pessoas tem se “transformado” em 

empresas, ou seja, pagam impostos como pessoas jurídicas. A saída seria tributar a pessoa física 

na distribuição dos lucros ou dividendos, tendo em vista que não atingiria os investimentos das 

empresas, mas apenas uma pequena fração da poupança das famílias mais ricas.  
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Afonso (2017, p. 24) defende que um sistema de fato mais simples para todos os 

contribuintes requer uma “lipoaspiração” na matéria tributária presente e abundante na 

Constituição, “nenhuma outra em todo o mundo trata de forma tão detalhada e extensa da 

tributação. Sendo esta já uma fonte de problemas, sobretudo porque quase toda disputa judicial 

acaba na Suprema Corte, surgirá um novo e terrível obstáculo: engessar o futuro”.  

A tributação do amanhã exige uma Constituição mais enxuta ao lado de um código 

tributário mais extenso, que concentre as definições dos pilares de um novo sistema tributário. 

No Brasil, esse desafio se torna monumental diante de um fato peculiar de nossa 

institucionalidade, nenhum outro país tem tanta definição e detalhes de matérias tributárias 

cravados no texto constitucional.  

Para qualquer reforma substancial dos tributos é preciso aprovar uma emenda 

constitucional. O sistema tributário brasileiro é único: rígido, disciplinado, analítico e 

pormenorizadamente no texto constitucional. Esse exagero de normas constitucionais tem 

consequências danosas para o sistema tributário nacional, pois concentra no Supremo Tribunal 

Federal a solução de inúmeras questões e controvérsias sobre tributos (FUCK & AFONSO, 

2017). 

Essas decisões indicam a necessidade de imediata reforma do sistema constitucional 

nacional, e talvez uma das mais importantes seja reduzir as extensas disposições sobre 

tributação no texto constitucional, conferindo maior flexibilidade e autonomia aos entes 

federados, tal qual orienta a essência de um federalismo fiscal sadio.  

 

2.2 Administração Tributária 

 

A necessidade premente de se reformar o sistema tributário nacional, bem como o 

federalismo fiscal em prática no Brasil impõem desafios enormes às Administrações Tributárias 

no país. A complexidade e rigidez das regras tributárias impactam diretamente na forma como 

os fiscos se relacionam com o contribuinte; por outro lado, o sistema federativo atual não provê 

os incentivos necessários para que os entes federados busquem a devida autonomia financeira. 

Estes são apenas dois exemplos de como tributação e o federalismo fiscal em curso no 

Brasil afetam e limitam os fiscos no sentido de buscar uma maior maturidade e eficiência de 

sua arrecadação própria.  

Os tópicos seguintes narram os objetivos e aspectos mais importantes relacionados à 

Administração Tributária; a evolução recente de boas práticas que sinalizam para o caminho da 
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maturidade; a ineficiência tributária dos municípios brasileiros; encerrando com a proposta de 

conceito de maturidade para as Administrações Tributárias.  

 

2.2.1 Objetivos e aspectos relacionados à atividade da Administração Tributária 

 

De acordo com Oliveira (2012), a literatura econômica internacional estabelece os 

seguintes objetivos específicos ao administrador tributário: aplicar estritamente a lei, de modo 

a obter a máxima arrecadação com o mínimo de custo; e estimular o cumprimento voluntário 

das obrigações tributárias por parte dos contribuintes.  

Assim, o principal objetivo das ATs seria fazer com que os contribuintes cumpram 

corretamente suas obrigações, isto é, ao exercer o seu papel, as ATs devem procurar garantir o 

real cumprimento da lei tributária, na forma intencionada pelo legislador, pois quando um 

contribuinte foge à sua obrigação tributária, pretendendo pagar menos tributos do que a 

legislação estabelece, percebe-se um quadro de evasão ou sonegação fiscal. Assim, uma das 

funções precípuas das ATs seria minimizar a sonegação fiscal (LETTIERI et ali, 2018). 

Evidentemente, existem certas tarefas, ações e/ou procedimentos praticados na 

consecução da receita pública que integram o conceito dado à administração tributária. Dentre 

essas ações, tarefas ou procedimentos, ainda segundo o autor, encontram-se os seguintes: 

i) O procedimento de fiscalização dos contribuintes, no sentido de verificar o 

cumprimento de suas obrigações tributárias (principal ou acessória); 

ii) O ato administrativo de constituir o crédito tributário por meio do lançamento, 

conforme regras estipuladas nos arts. 142 a 149 do CTN (Lei nº 5.172, de 

25/10/1966);  

iii) A cobrança e o controle da arrecadação dos diversos tributos e/ou contribuições 

das três esferas de governo (federal, estadual e municipal);  

iv) A orientação ao contribuinte sobre dúvidas da legislação tributária no sentido de 

facilitar o cumprimento de suas obrigações tributárias; 

v) Treinamento do pessoal administrativo. 

Ao estudar a economia da tributação, Nicholas Kaldor já suscitava importantes questões 

ligadas à administração tributária. Batista Jr. (2000, p.30) coloca dessa forma: “A eficácia de 

um sistema tributário não é determinada apenas por uma legislação adequada, mas também pela 

eficiência e integridade da administração tributária”.  

Kaldor conclui que uma administração eficiente formada por pessoas de grande 

integridade é o principal requisito para que se possa explorar o ‘potencial tributário’ de um país. 
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Defendia que, qualquer gasto adicional incorrido na melhoria do status e do pagamento dos 

funcionários do departamento de arrecadação propiciaria provavelmente um grande retorno em 

termos de aumento de receita. 

O estudo do Banco Mundial também robustece o argumento, defendendo que esforços 

adicionais para melhorar o status, as condições de trabalho e os salários dos funcionários da 

administração fiscal certamente permitirão aumentos das receitas públicas muito maiores do 

que os custos dessas melhorias (BANCO MUNDIAL, 1991). 

Não à toa, no Brasil, a Emenda Constitucional nº 42/2003 elevou a administração 

tributária como atividade essencial ao funcionamento do Estado, e trouxe memória às 

observações de Kaldor quanto à importância de recursos prioritários, bem como de profissionais 

de carreira para a realização de suas atividades. 

Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

e, também, ao seguinte: 

[...] 

XXII – as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, 

exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários 

para realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive 

com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da 

lei ou convênio. (grifou-se) 

A eficácia da fiscalização e de outros setores da administração tributária depende, não 

obstante, da realização de capacitação permanente e qualificação profissional.  

Sem programas de treinamento de boa qualidade, o corpo técnico dificilmente terá 

condições de acompanhar a constante evolução da ordem econômica mundial.  

Há ainda outro dispositivo na Constituição que prioriza a Administração Tributária (art. 

167). Trata-se do princípio da não afetação da receita, a qual veda a vinculação de receita de 

impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a vinculação para a realização da atividade da 

AT. 

O dispositivo constitucional em apreço dispôs também que, além desses requisitos, as 

administrações tributárias deverão atuar de forma integrada, inclusive com o compartilhamento 

de cadastros e informações fiscais nos três níveis de governo, na forma de lei e convênio (a 
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despeito do art. 199 do CTN já ter previsto a iniciativa de prestação mútua de informações para 

a fiscalização de determinado tributo entre as diversas Fazendas Públicas). 

Nessa lógica, isto é, dentro do prisma de atuação integrada, Chrispim et. al (2011) 

mostra que a Lei de Consórcios Públicos (lei nº 11.107/05), de modo indireto, contribuiu para 

a superação da ineficiência arrecadatória dos municípios de pequeno porte, com dificuldade de 

constituir sua estrutura de administração tributária, sendo, portanto, um instrumento estratégico 

de atuação. 

A velocidade com que surgem as inovações tecnológicas, particularmente na área de 

tecnologia da informação, tem proporcionado grandes possibilidades de compartilhamento e 

troca de informações fiscais entre as administrações tributárias (JESUS, 1997).  

Caro (1991) aponta como fator fundamental para o desempenho da arrecadação a 

existência de uma arquitetura institucional, composta de um sistema de informações e de 

controle operacional que englobe a fiscalização e a arrecadação dos tributos, além da cobrança 

dos devedores.  

O documento do CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA 

(CONFAZ) (2014, p.25) traz a problemática de maneira mais acurada, quando atesta que o 

modelo de gestão da ação de fiscalização não incorpora suficientemente o potencial do novo 

padrão tecnológico: 

O atual modelo de gestão da ação de fiscalização, tanto preventiva quanto 

repressiva, não incorpora suficientemente o potencial do novo padrão 

tecnológico e a necessária revisão dos processos de negócio das 

Administrações Tributárias. Para que se obtenha uma visão sistêmica do 

processo tributário todas as ações vinculadas ao nascimento do crédito 

tributário e até a sua extinção devem integradas em ambiente específico e com 

o uso de tecnologias de vanguarda.  

 

Segundo estudo da OCDE (OCDE, 2015), a maioria das ATs administra totalmente suas 

operações de TI e cerca de 20% dizem depender significativamente de terceirizados ou de 

outros órgãos do governo. Como se trata de uma atividade estratégica, administrar as operações 

de TI é uma condição preliminar para se obter máxima eficácia das operações fiscais. No caso 

do Brasil, como regra geral, as ATs não administram totalmente suas operações de TI. 

O aparelhamento tecnológico da administração tributária e do sistema de fiscalização 

deve ser prioridade. Como já mencionado, a despeito de alguns esforços recentes, persiste um 

quadro de insuficiência em matéria de recursos de informática e sistemas de informação. É 
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indispensável, portanto, realizar investimentos adicionais para aumentar e modernizar os 

recursos de informática à disposição do sistema de fiscalização.  

O primeiro documento fiscal eletrônico estrito no Brasil adveio da Nota Fiscal 

Eletrônica (NF-e), que pressupõe validade jurídica de cada nota para todos os fins. A NF-e 

trouxe a novidade que se refere à necessidade de que a AT autorize o uso de um documento 

eletrônico para que o mesmo possa ser utilizado como documento fiscal.  

Com o advento da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LRF), a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência 

constitucional dos entes da Federação foram considerados requisitos essenciais da 

responsabilidade na gestão fiscal, elevando o status da receita pública dentro do ordenamento 

jurídico e fiscal brasileiro.  

Em um estudo sobre esta questão, Nazareth (2005, p. 146) aborda que o marco legal 

inaugurado com a LRF “reforçou a importância da arrecadação efetiva de tributos de 

competência dos estados e municípios, prevendo sanções nos casos de não previsão, instituição 

e cobrança”. 

Ora, para que haja a efetiva arrecadação deve existir antes a instituição do tributo, por 

meio da previsão legal e do consequente lançamento, o qual o artigo 142 do Código Tributário 

Nacional define que “consiste em um procedimento administrativo privativo da autoridade 

administrativa, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador e a matéria tributável, a definir 

o montante e identificar o sujeito passivo”. 

A legislação tributária deve ser objeto de atualização constante, em bases anuais, até 

mesmo para efeito do cumprimento da transparência, como pontua o art. 212 do Código 

Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66):  

Art. 212 Os Poderes Executivos federal, estaduais e municipais expedirão, 

por decreto, dentro de 90 (noventa) dias da entrada em vigor desta Lei, a 

consolidação, em texto único, da legislação vigente, relativa a cada um dos 

tributos, repetindo-se esta providência até o dia 31 de janeiro de cada ano. 

Deve-se ter em mente que o aprimoramento da legislação é elemento decisivo na 

administração tributária. A ideia é que quanto maior a complexidade das regras tributárias, 

menos efetiva será a máquina tributária em arrecadar e, consequentemente, menor será sua 

eficiência em função dos altos custos da cobrança. 
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A excessiva complexidade do sistema tributário é um dos fatores que dificultam a 

realização de um princípio amplamente aceito pelas administrações tributárias: a necessidade 

de promover e estimular o cumprimento voluntário das obrigações fiscais.  

A propensão ao cumprimento espontâneo depende de uma série de fatores, além do já 

mencionado grau de complexidade das regras. Assim, quanto maior for a clareza das normas, 

maior será a espontaneidade para cumprimento. As alterações contínuas na legislação criando 

novas obrigações acessórias devem ser evitadas. 

A mensuração da brecha tributária é um moderno instrumento para compreender o 

tamanho e a composição do incumprimento tributário. Há dois valores cruciais para a boa 

administração do sistema tributário: (i) a brecha de cumprimento administrativo (o que não se 

arrecada devido à falta de cumprimento da lei) e; (ii) a brecha de política tributária (o que não 

se arrecada devido a concessões legais de benefícios; isto é, a medida dos gastos tributários) 

(CONFAZ, 2014). 

A função de fiscalização é um dos grandes desafios que integra a agenda das 

administrações tributárias, conceituando-se como o conjunto das atividades de supervisão para 

o efetivo e integral cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias, 

possibilitando a identificação de desvios no cumprimento e aplicando sanções face ao 

descumprimento tributário (brecha de cumprimento administrativo). 

Para que o tributo instituído seja efetivamente arrecadado, é necessário fiscalizar a 

ocorrência do fato gerador e o cumprimento de obrigações fiscais, estabelecer mecanismos e 

rotinas administrativas para constituir o crédito e exigir do inadimplente a assunção de seu 

compromisso. 

A fiscalização tem como objetivo fundamental o alcance de uma elevada percepção, por 

parte dos contribuintes, do risco envolvido na tomada de decisão de descumprir a norma 

tributária. Ao inibir a disseminação da evasão fiscal, a atuação da fiscalização serve ao aumento 

da arrecadação. O êxito no exercício da função de fiscalização é que vai definir o limite da 

própria efetividade da administração tributária. 

Sendo o planejamento de fiscalização uma das principais atividades da função de 

fiscalização, seu desenvolvimento deve ocorrer de forma integrada, a fim de proporcionar um 

melhor desempenho da fiscalização, no sentido de combater a prática de evasão fiscal por parte 

dos contribuintes, e, dessa forma contribuir com a administração tributária em sua missão de 

garantir a realização da receita tributária. Grandes contribuintes devem ser acompanhados de 

perto, e uma boa administração exige adequada atenção para mantê-los sob vigilância cerrada. 
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 A Organização por Tipo de Contribuinte é modelo apropriado, quando alguns setores 

da economia respondem por grande parcela da receita tributária (LETTIERI et. ali, 2018). 

Segundo seus defensores, tal modelo objetiva assegurar o acompanhamento mais eficaz 

dos contribuintes que respondem por grande parcela da arrecadação, proporcionando-lhes 

atendimento personalizado e garantindo a manutenção do nível histórico de arrecadação. A 

principal vantagem é que os recursos podem ser alocados de forma a se identificar melhor os 

riscos inerentes aos diferentes grupos de contribuintes. 

A inteligência fiscal deve ser implantada, não apenas para identificação dos crimes 

contra a ordem tributária, mas também para a melhoria dos autos, com desenvolvimento de 

trabalhos conjuntos com os demais órgãos interessados. 

Por outro lado, como atividade complementar ou subsidiária à de administrar o tributo, 

entra a de orientação ao contribuinte. A relevância dessa atividade se dá justamente pela questão 

da cidadania fiscal, pois antes de multar o cidadão, de aplicar-lhe a penalidade por eventual 

ilícito fiscal praticado, é preciso como medida preliminar orientá-lo no sentido de que possa 

cumprir com suas obrigações tributárias com regularidade. 

Portanto, educação e cidadania são termos que se complementam, pois sem educação 

não se pode compreender a importância que tem a cidadania para o desenvolvimento da pessoa 

e da sociedade, e sem cidadania não se tem a noção correta que a educação deve ter para se 

alcançar a cidadania no seu mais amplo sentido, abrangendo, inclusive, a cidadania no aspecto 

tributário, sabendo o cidadão que esse imposto retornará na oferta de serviços públicos 

(OLIVEIRA, 2012). 

Quanto à brecha de política tributária (o que não se arrecada devido a concessões legais 

de benefícios; isto é, a medida dos gastos tributários), a Constituição Federal e a LRF 

introduziram aperfeiçoamentos no controle dos benefícios fiscais concedidos pelos entes da 

Federação com o estabelecimento de uma série de requisitos para a sua concessão, de forma a 

evidenciar os seus impactos na receita pública, sobretudo no caso de ocorrer renúncia de receita. 

Para fins de delimitação e sistematização do que se compreende por benefícios fiscais, 

toma-se como referência o disposto no §6º do art. 165 da CF, que estabelece as seguintes 

modalidades: (i) tributários (disposições especiais à regra tributária geral que aumentam a 

disponibilidade econômica de alguns contribuintes, tais como anistias, remissões e isenções); 

(ii) financeiros (subvenção social ou econômica e auxílio financeiro); e (iii) creditícios 

(operações oficiais de crédito com taxas de juros diferenciadas e dispensa de taxas de serviços, 

comissões e/ou outros ônus). 
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Já a renúncia de receita refere-se às perdas de arrecadação tributária em decorrência dos 

diversos tipos de benefícios tributários concedidos pelo município a contribuintes, pessoas 

físicas ou jurídicas de determinados setores e locais, com o fim de se atingirem determinados 

objetivos, refletindo as escolhas da política pública adotada pelo ente concedente (TCE/RJ, 

2012). 

O artigo 14, §1º, da LRF, admite sete hipóteses que devem ser levadas em consideração 

como renúncia de receita (anistia, remissão, subsídio e crédito presumido, isenção, redução de 

alíquota e base de cálculo). De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o conceito 

de renúncia de receita da LRF é exemplificativo, contemplando, além dos instrumentos 

mencionados expressamente, quaisquer outros benefícios que correspondam a tratamento 

diferenciado.  

Tal interpretação é importante, não porque a renúncia de receita seja terminantemente 

proibida, mas porque toda e qualquer renúncia de receita, decorrente da concessão ou ampliação 

de incentivo ou benefício de natureza tributária deve ser precedida de estudo do impacto 

orçamentário-financeiro, conforme preconiza o artigo 14 da LRF. 

Quanto aos aspectos orçamentários da renúncia de receitas, a LRF também estabelece 

que o Anexo de Metas Fiscais, que integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), deve 

conter um demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita para o respectivo 

exercício orçamentário, além da criação de um demonstrativo específico para evidenciação dos 

benefícios fiscais na Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Em relação aos registros contábeis da renúncia da receita, conforme a STN, deve ser 

utilizada a metodologia da dedução de receita para evidenciar as renúncias. Dessa forma, deve 

haver um registro contábil na natureza de receita orçamentária objeto da renúncia, e em 

contrapartida uma dedução de receita no mesmo montante (conta redutora de receita). 

A legislação tributária brasileira possui uma boa estrutura de penalização administrativa 

e imposição de multas aos que descumprem suas obrigações tributárias com um sistema de 

agravamento para o caso de fraude e sonegação. No entanto, os programas recorrentes de 

anistias (denominados Refis) e os parcelamentos generosos de longo prazo reduzem 

substancialmente o poder de coerção das ATs e podem levar a um comportamento indesejado 

por parte do contribuinte.  

A complexidade do sistema tributário nacional se reflete também na dinâmica da relação 

administrativa entre o Fisco e o sujeito passivo, que se constitui de diversas fases com 

características e disciplinas jurídicas próprias. A rigor, destacam-se duas fases no processo 

administrativo fiscal: a fase não contenciosa e a fase contenciosa (litígio). 
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Uma vez instituído o tributo, o Estado cria mecanismos para o lançamento do crédito 

tributário, que poderá ser feito de modo espontâneo, com base em declarações ou documento 

apresentados por livre iniciativa do contribuinte para a apuração do seu devido valor , ou por 

lançamento de ofício.  

Cabe trazer à baila o conceito legal do instituto do lançamento, consoante o disposto no 

art. 142, caput, do Código Tributário Nacional (CTN), nos seguintes termos, o lançamento é: 

“(...) o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 

gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular 

o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, 

propor a aplicação da penalidade cabível”. 

De outra forma, o lançamento pode ser concebido como a atividade administrativa pela 

qual o Fisco constitui o crédito tributário e notifica o sujeito passivo para pagá-lo. 

Este é o momento em que o agente do fisco, que representa o Estado no papel de 

fiscalizador, e por meio de uma ação fiscal detecta irregularidades em qualquer tipo de operação 

em que se configura a ocorrência do fato gerador do imposto e que haja presunção de prejuízo 

ao fisco.  

Nesse contexto, é importante registrar que, se ocorrer a lavratura do auto de infração, 

cabe ao contribuinte autuado a realização de duas condutas: primeiramente, concordando com 

o disposto no auto de infração efetuar o pagamento do reclamado; e não concordando com a 

autuação, pode o contribuinte apresentar os argumentos de sua discordância, originando dessa 

forma um litígio, um conflito de interesse entre as partes envolvidas. 

Em outras palavras, o auto de infração constitui o crédito tributário e abre a possibilidade 

de ampla defesa pelo contribuinte, sendo a peça que ao exigir o recolhimento do tributo e aplicar 

a penalidade cabível, instaura o procedimento administrativo tributário (PAT).  

Nos termos do art. 14 do Decreto n° 70.235/1972 que dispõe sobre o Processo 

Administrativo Fiscal Federal (PAF): “a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do 

procedimento”, ou seja, o PAT instaura-se no exato momento em que o lançamento tributário é 

impugnado pelo sujeito passivo, quando isso ocorre, suspende-se a exigibilidade do crédito 

tributário (CTN, art. 151, III). 

Porém, se o contribuinte autuado efetuar pedido de parcelamento ou pagamento da 

exigência fiscal constante do auto de infração, estará caracterizada a renúncia ao seu direito de 

recorrer ou sua desistência, caso já tenha interposto o recurso na esfera administrativa.  

 Quando da impugnação, altera-se a natureza jurídica da relação, transmudando de 

procedimento para processo, e passa a governar-se por princípios processuais que fixam regras 
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e garantias como as do contraditório e da ampla defesa. Existe lentidão na tramitação do 

processo administrativo fiscal.  

A CF/88, em seu art. 5º, LXXVIII, introduziu como garantia fundamental a razoável 

duração dos processos tanto na esfera judicial quanto na administrativa, no entanto, dentre as 

razões destacadas encontram-se a falta de parâmetros para se avaliar o tempo médio para 

tramitação do processo fiscal.  

De acordo com o estudo do CONFAZ (2016), a infraestrutura tecnológica dos 

contenciosos fiscais é extremamente deficitária dificultando a implantação de sistemas de 

acompanhamento dos trâmites processuais e dos julgados, que contribuam para uma maior 

agilidade nos processos internos e para a interligação com os órgãos externos. As equipes de 

julgadores, técnicos e gestores não dispõem de programas permanentes de qualificação e 

aperfeiçoamento continuado. 

Não existe a prática generalizada de integração do processo eletrônico entre as 

Procuradorias, as respectivas Secretarias da Fazenda e o Judiciário, permitindo acompanhar os 

resultados dos autos (hipóteses de sucumbência). É muito interessante para os procuradores 

terem acesso rápido a estes pareceres para uma maior agilidade de seu trabalho.  

Além disso, existem também deficiências na publicidade dos trâmites e atos do processo 

administrativo fiscal. Verifica-se a falta de transparência no acompanhamento, na tramitação, 

nos atos e índices de resultado processual, conforme mensurado pelo Índice de Transparência 

do Contencioso Administrativo Tributário dos Estados Brasileiros (ICAT) realizado pela FGV. 

A celeridade na tramitação e solução das demandas administrativas é almejada por toda 

a sociedade e em homenagem ao princípio da eficiência administrativa o qual o Fisco não possui 

um prazo ad eternum para decidir impugnações administrativas fiscais, sendo que o atraso na 

apreciação do processo, sem nenhuma justificativa plausível que a embase, comprova a 

verdadeira desídia da Administração Pública. 

Desafio e complexidade semelhantes giram em torno da questão da Dívida Ativa, que 

pode ser definida como o conjunto de créditos a favor da Fazenda Pública, sejam eles de 

natureza tributária ou não tributária, que não foram pagos pelos devedores dentro do prazo 

estabelecido para pagamento e se constitui num dos instrumentos que a administração tributária 

lança mão para realizar o crédito tributário.  

A prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, que não traz nenhuma 

vantagem para a Administração Pública, pois, ao contrário do que acontece nas demais formas 

válidas de extinção de créditos, não há recuperação sequer parcial destes valores. Por isso, a 

Administração deve fazer todo o possível para recuperar os valores inscritos em dívida ativa 
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antes que eles prescrevam ou, ainda, deve tentar adiar esta prescrição, provocando fatos que 

suspendam ou interrompam o decurso deste prazo. 

Algumas medidas são importantes para que se tenha sucesso na cobrança dos valores 

inscritos em dívida ativa. Sem dúvida, a mais importante delas é a manutenção de um cadastro 

de contribuintes confiável, a fim de que se possa identificar adequadamente o devedor e, 

principalmente seu endereço e CPF ou CNPJ (TCE/2012). 

A gestão da dívida ativa contempla duas modalidades: a cobrança administrativa (ou 

amigável) e a judicial.  

A cobrança amigável trata-se de instrumento de recuperação de créditos tributários mais 

simples, rápido e econômico, apresentando, historicamente, melhores resultados do que a 

cobrança judicial. Uma eficiente cobrança amigável (extrajudicial) ainda gera efeito didático 

nos contribuintes que percebem a diligência e a eficiência da Administração Tributária, 

inferindo por esse motivo que o Estado possui bons instrumentos de controle dos tributos 

cobrados. 

Já a cobrança judicial requer dos órgãos responsáveis controles adequados sobre os 

prazos, além de cadastros fidedignos de devedores, de maneira a evitar a adoção de medidas 

processuais ineficientes que culminem na procrastinação desnecessária do processo judicial, e 

em última análise, na prescrição que fulmina a existência do crédito tributário. 

No Brasil, o estoque da dívida ativa tributária é de mais de 100% da arrecadação 

tributária federal anual, decorrente, dentre outros fatores, da falta de garantias para o crédito 

tributário, da baixa capacidade do Estado para efetivar e executar a cobrança judicialmente em 

face dos devedores e da dificuldade para identificar os ativos para garantir os créditos.  

A grande maioria das ATs de países do estudo da OCDE (2015) utiliza instrumentos 

tradicionais de coerção para cobrar as dívidas tributárias, como por exemplo, acordos entre fisco 

e contribuinte; a cobrança de dívidas de terceiros e a exigência de certidões de negativas para 

contratos governamentais; além de formas menos comumente utilizadas como a imposição de 

responsabilidade por determinadas dívidas tributárias aos diretores da empresa; o encerramento 

do negócio e a perda de licença para operar.  

Uma ampla reforma da AT não pode ser realizada sem uma reforma de todo o sistema 

tributário (BEJAKOVIĆ, 2000), devendo existir a instituição de novos instrumentos de 

cobrança com a criação de novas garantias para o crédito tributário, de forma a aumentar a 

capacidade do Estado para efetivar a cobrança e executar efetivamente a dívida tributária.  

Estudar o aperfeiçoamento de instrumentos de coerção, à luz da experiência 

internacional e da CF/88, como o arrolamento fiscal, a indisponibilidade de bens do devedor, 
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as exigências de certidão negativa de tributos, os bloqueios de contas bancárias, a inscrição em 

cadastro de devedores, os protestos de certidão de dívida ativa, dentre outros, é um caminho 

para melhorar a recuperação dos créditos a favor da Fazenda Pública.  

 

2.2.2 Os Programas de Modernização da Gestão Fiscal 

 

No Brasil, nos últimos vinte anos os estados brasileiros produziram significativos 

avanços na definição de políticas e prioridades a serem observadas pela gestão fiscal (a qual 

engloba a atividade arrecadatória do Estado). Esses avanços podem ser analisados em dois 

ciclos distintos.  

Um primeiro ciclo de modernização vai do período de 1996 a 2006, suportado 

principalmente pelo Programa Nacional de Apoio à Modernização Fiscal para os Estados 

Brasileiros - PNAFE. E um segundo ciclo, a partir de 2009, com o Programa de Apoio a Gestão 

e Integração dos Fiscos no Brasil – PROFISCO (CONFAZ, 2014). 

O PNAFE teve por objetivo melhorar a eficiência administrativa, a racionalização e a 

transparência na gestão dos recursos públicos estaduais. 

Além de envolver todas as unidades da federação, implementou 27 projetos tributários 

e 26 projetos financeiros e adicionalmente para cumprimento efetivo de seu objetivo, viabilizou 

convênios entre as Secretarias Estaduais de Fazenda e outras instituições estaduais essenciais 

ao processo de modernização fiscal. 

Paralelamente, em 1997, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES, o governo federal criou o Programa de Modernização da Administração 

Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT, com o objetivo de fomentar a 

modernização da administração tributária e a melhoria da qualidade do gasto público, 

proporcionando linhas de financiamento destinadas à aquisição de equipamentos, capacitação 

de recursos humanos e serviços técnicos especializados, entre outros.  

O segundo ciclo de modernização da gestão fiscal se iniciou em 2009 com a aprovação 

do Programa de Apoio a Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil – PROFISCO, por meio de 

uma Linha de Crédito que teve como objetivo contribuir para a integração dos fiscos e 

modernização da gestão fiscal, financeira e patrimonial dos beneficiários das fazendas 

estaduais. 

No Brasil, com o objetivo de dar continuidade ao processo de modernização da gestão 

fiscal os gestores e técnicos fazendários identificaram os desafios a serem encarados pelos 

estados e formularam um conjunto de soluções, resultados e recomendações técnicas, 
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considerando as novas tendências nacionais e internacionais que deveriam nortear suas ações 

no futuro. 

Esses estudos foram consolidados em dois documentos, iniciativa que envolveu o 

Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) em cooperação com a Secretaria 

Executiva do Ministério da Fazenda e apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), e descrevem algumas iniciativas inovadoras que nortearam as últimas mudanças, além 

de destacar as novas tendências nacionais e internacionais para a modernização da gestão fiscal. 

O primeiro deles é intitulado “Diretrizes e Recomendações Técnicas para o 

Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal dos Estados Brasileiros” (CONFAZ, 2014); o segundo, 

“Desafios e Tendências da Gestão Fiscal dos Estados Brasileiros: Uma Visão Estratégica” 

(CONFAZ, 2016).  

São quatro os eixos temáticos trazidos no primeiro documento: (i) Gestão fazendária; 

(ii) Gestão da dívida pública e dos passivos contingentes; (iii) Administração financeira, 

contábil e dos gastos públicos; e (iv) Administração tributária e do contencioso fiscal.  

O quadro abaixo apresenta algumas inovações na forma de atuação de uma AT moderna 

com base no último quesito: 

Quadro 5 - Inovação na Forma de Atuação da Administração Tributária 

Inovação Descrição 

Mensuração da 

brecha tributária 

A mensuração da brecha tributária é um moderno instrumento para compreender o 

tamanho e a composição do incumprimento tributário. Há dois valores cruciais para a boa 

administração do sistema tributário: a brecha de cumprimento administrativo (o que não 

se arrecada devido à falta de cumprimento da lei) e a brecha de política tributária (o que 

não se arrecada devido a concessões legais de benefícios; isto é, a medida dos gastos 

tributários).  

Gestão do risco 

na AT 

Administrações tributárias modernas possuem uma estratégia corporativa baseada em 

gerência de risco para reduzir a falta de cumprimento. Gerência de risco implica agrupar 

contribuintes usando técnicas de segmentação, o que permitirá selecionar a ferramenta 

correta para corrigir a falta de cumprimento de acordo com o comportamento do 

contribuinte, utilizando-se de todo o espectro de instrumentos desde serviços até 

auditorias especializadas, inteligência e representações penais.  

Organização e 

gestão da AT 

Fatores-chave: Institucionalização na administração tributária, autonomia para recursos 

humanos e recursos financeiros, estrutura funcional (cadastro, fiscalização, etc – com 

segmentação), órgãos centrais (planejamento) e agências locais (execução); Gerência 

estratégica baseada em desempenho, medição de índices e benchmarking, 

transparência/credibilidade.  



56 

 

Maximização do 

cumprimento 

tributário 

As administrações tributárias eficazes e eficientes buscam maximizar o cumprimento 

tributário, aproximando a arrecadação efetiva da potencial ao menor custo possível para 

o país. Trata-se de objetivo ambicioso que muda o foco de ação relativamente aos 

métodos tradicionais de trabalho de uma administração tributária. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no trabalho do CONFAZ (2014). 

 

No segundo documento organizado pelo CONFAZ, datado de 2016, a autora Andrea 

Lemgruber apresenta os desafios das administrações tributárias estaduais2, defendendo que, 

para desempenhar seu papel e atingir a eficácia e eficiência desejada, as administrações 

tributárias modernas deveriam contar com os seguintes elementos: 

Quadro 6 - Elementos norteadores para atingir a eficácia e a eficiência desejada numa AT 

Elemento Descrição 

Estrutura institucionalizada 

Caracterizada por uma organização com autonomia administrativa e 

financeira apropriada, com poderes e deveres claramente definidos em 

um marco legal moderno. 

Recursos humanos altamente 

especializados e qualificados 

Desempenham suas funções dentro de altos padrões de integridade e 

honestidade para gerar uma imagem de credibilidade inquestionável. 

Estratégia ou programa integral 

de aumento do cumprimento 

voluntário 

Identificar e aplicar os instrumentos mais efetivos no controle integral do 

ciclo do crédito (minimização efetiva da brecha tributária). 

Adoção de gestão fundamentada 

em desempenho e benchmarking 

Visa à maior transparência na aplicação dos recursos e prestação de contas 

com sólida imagem institucional e credibilidade pública. 

Maximização do cumprimento 

voluntário 

Oferecer atendimento ao contribuinte de qualidade, especializado e 

orientado a segmentos, sendo complementado por uma fiscalização com 

base em risco.  

Independência e celeridade no 

julgamento do contencioso 

Estruturação de etapas administrativa e judiciais acessíveis aos 

contribuintes com intercomunicação entre a administração tributária e os 

tribunais administrativos e judiciais. 

Informatização intensiva 

Bases de dados centralizadas e sistemas efetivamente integrados que 

promovam uma visão única do contribuinte com processos definidos na 

perspectiva do contribuinte e não na perspectiva da administração 

tributária. 

Cobrança da dívida ativa célere 

e eficaz 

Apoiada em legislação que propicie à administração tributária poderes 

compatíveis com a sua função. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no trabalho do LEMGRUBER (2016). 

 

                                                           
2 CONFAZ. Desafios e Tendências da Gestão Fiscal dos Estados Brasileiros: Uma Visão Estratégica. Ministério 

da Fazenda, Brasília, 2016.  . 
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Outra iniciativa precursora que vai ao encontro do aperfeiçoamento da gestão fiscal da 

máquina pública envolve a atuação do controle externo a cargo dos Tribunais de Contas. A 

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) publicou em 2016 

uma Resolução na qual aprova as diretrizes de controle externo relacionadas à temática da 

Receita Pública com reflexos diretos sobre a atividade da Administração Tributária (ATRICON, 

2016). 

O documento conta com 64 diretrizes em matéria do controle da Administração Pública 

consoante o tema da Receita, englobando a gestão fiscal, o correto registro contábil da receita, 

questões orçamentárias, estrutura e priorização da Administração Tributária, arrecadação, 

fiscalização tributária, cadastros, dívida ativa, contencioso, benefícios fiscais, renúncia de 

receitas e transparência.  

Vale registrar, igualmente, o trabalho seminal de Chrispim, De Souza & Antinarelli 

(2016), no qual os autores trouxeram o conceito de maturidade da administração tributária para 

os municípios mineiros, alegando que os números encontrados revelam certo descompasso 

entre a estrutura e a atualização da legislação tributária dos municípios mineiros. Propuseram a 

necessidade de traçar índices de maturidade da administração tributária municipal, visando dar 

cumprimento à missão da efetiva arrecadação do ente, conforme o art. 11 da LRF. 

Em forma de anexo, foi proposto um questionário com os seguintes índices:  

(i) Avaliação do cumprimento das normas constitucionais quanto à estruturação e 

compartilhamento de informações e sistemas;  

(ii) Avaliação do cumprimento das normas constitucionais quanto à estrutura de 

pessoal e carreira;  

(iii) Avaliação quanto à posição estratégica da administração tributária como 

atividade típica de estado – esforços estratégicos; e  

(iv) Avaliação quanto à posição estratégica da administração tributária como 

atividade típica de estado – esforços extras. 

Entretanto, o estudo carece de uma definição metodológica para a caracterização de 

maturidade das ATs, assim como para os índices propostos. Nessa linha, esta dissertação avança 

com esta contribuição e também propõe a construção de um índice para a avaliação da 

maturidade das administrações tributárias.  

No panorama internacional, o movimento na direção do aprimoramento da 

Administração Tributária ante a necessidade de aprovação de reformas tributárias consistentes 
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também é notório. Para que uma reforma da AT seja factível, é importante iniciar pela 

identificação dos problemas que afetam suas principais funções. 

Nesse sentido, o Fundo Monetário Internacional (FMI), juntamente com o Banco 

Mundial e outros parceiros contribuíram para a construção de uma Ferramenta Diagnóstica de 

Avaliação da Administração Tributária (TADAT - Tax Administration Diagnostic Assessment 

Tool) (FMI, 2013). 

O TADAT é uma ferramenta de diagnóstico que permite avaliar de forma objetiva e 

padronizada o sistema de administração tributária de um país, visando oferecer uma avaliação 

objetiva e padronizada dos resultados mais importantes da administração tributária de um país, 

concentrando-se em nove áreas chave de desempenho.  

A avaliação dessas áreas se baseia em 26 índices de alto nível construídos sobre 52 

parâmetros. Por meio do TADAT, é possível: 

 Identificar os pontos fortes e fracos dos sistemas, processos e instituições da 

administração tributária; 

 Proporcionar uma perspectiva comum da condição do sistema de administração 

tributária a todas as partes interessadas (autoridades nacionais, organismos 

internacionais, países doadores e prestadores de assistência técnica);  

 Definir uma agenda de reformas que abranja os objetivos, as prioridades, as 

iniciativas e o sequenciamento da implementação;  

 Facilitar a gestão e coordenação do apoio externo às reformas e possibilitar uma 

implementação mais rápida e eficiente;  

 Monitorar e avaliar o avanço das reformas por meio de avaliações repetidas 

subsequentes. 

As nove áreas de desempenho são conhecidas através da figura 1, cujas descrições são 

apresentadas no quadro abaixo:  
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Figura 1 - Áreas de Desempenho do TADAT 

 

 Fonte: FMI, 2013 
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Quadro 7 - Descrição dos Indicadores do TADAT 

Área de Desempenho Descrição 

1. Integridade da base de 

contribuintes cadastrados 

Sem informações completas e precisas sobre os contribuintes cadastrados na administração tributária e um entendimento do perfil daqueles que 

optam por permanecer fora, não é possível prestar serviços eficazes e eficientes para apoiar o cumprimento voluntário e tomar medidas contra o 

não cumprimento. 

2. Avaliação e mitigação de 

riscos 

Sem isso, não é possível organizar e gerir a administração tributária de forma a maximizar a arrecadação de impostos dentro do escopo da lei. 

3. Apoio ao cumprimento 

voluntário 

Normalmente, a maioria dos contribuintes tentará cumprir suas obrigações tributárias se receberem as informações necessárias de uma forma que 

seja mais útil para eles. 

4. Declaração de impostos 
A pedra angular das operações de administração tributária é a documentação que os contribuintes são obrigados a prestar à administração tributária. 

A extensão com que isso é fornecido tem um impacto significativo na estrutura de custos e na eficiência da administração tributária. 

5. Pagamento de obrigações 
Se os contribuintes não pagarem suas obrigações tributárias ou pagarem atrasado, os resultados do governo serão afetados. A cobrança de atrasos 

é cara e consome tempo. 

6. Garantia da exatidão das 

informações prestadas 

Uma fonte importante de baixo desempenho da receita é a má declaração nas declarações fiscais, seja como resultado de um erro inocente ou de 

fraude ou evasão fiscal deliberada. 

7. Resolução de litígios 

tributários 

A resolução de disputas tributárias de forma que seja considerada independente, rápida e justa é fundamental para o fechamento eficiente do ciclo 

tributário e para a percepção pública positiva da integridade da administração tributária.  

8. Eficiência e eficácia 

operacional 

Até que ponto os métodos de arrecadação de impostos são eficientes, os sistemas contábeis de receita da administração tributária são sólidos e o 

foco é mantido nos fluxos tributários mais importantes que contribuem diretamente para os resultados fiscais do governo em termos de contribuição 

de receita e custo de coleta. 

9. Prestação de contas e 

transparência 

A medida em que a administração tributária é transparente na condução de suas atividades e responsável por sua operação e desempenho contribui 

diretamente para as percepções públicas e empresariais da integridade do sistema tributário e, mais genericamente, para a solidez de todas as 

instituições do setor público. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no trabalho do TADAT (FMI, 2013). 
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O quadro 8 sintetiza as diretrizes apontadas pelos referenciais apresentados nesta seção, 

naquilo que pode ser considerado diretrizes para uma administração tributária madura. Percebe-

se que o conteúdo abordado no quadro condensa, inclusive, grande parte dos estudos 

apresentados na seção 2.1.1.  

Quadro 8 - Referenciais sobre Administração Tributária 

ESTUDO CONTEÚDO ABORDADO 

TADAT 

FMI (2013) 

A integridade da base de registro do contribuinte 

A extensão sobre o entendimento dos riscos de compliance no sistema tributário 

A qualidade do apoio prestado aos contribuintes para promover o cumprimento voluntário 

das obrigações 

Até que ponto os contribuintes cumprem o preenchimento de suas obrigações 

Em que medida os contribuintes cumprem com suas obrigações de pagamento do tributo 

A precisão com que os contribuintes declaram suas obrigações tributárias 

A adequação da resolução de disputas tributárias 

A eficiência da administração tributária 

O nível de accountability e transparência 

CONFAZ 

(2014) 

Mensuração da brecha tributária  

Gestão do risco na administração tributária 

Organização e gestão da administração tributária 

Maximização do cumprimento tributário 

LEMGRUBER 

(2016) 

Estrutura institucionalizada 

Recursos humanos altamente especializados e qualificados 

Estratégia ou programa integral de aumento do cumprimento voluntário 

Adoção de gestão fundamentada em desempenho e benchmarking 

Maximização do cumprimento voluntário das obrigações tributárias por parte dos 

contribuintes 

Independência e celeridade no julgamento do contencioso tributário 

Informatização intensiva 

Cobrança da dívida ativa célere e eficaz 

OLIVEIRA 

(2012) 

Aplicação estrita da lei, de modo a obter a máxima arrecadação com o mínimo de custo 

Estímulo ao cumprimento voluntário das obrigações tributárias por parte dos contribuintes 

Garantia do real cumprimento da lei tributária 

Minimização da sonegação fiscal 

Verificação do cumprimento das obrigações tributárias  

Constituição do crédito tributário por meio do lançamento 

Cobrança e o controle da arrecadação dos diversos tributos 

Orientação ao contribuinte sobre dúvidas da legislação tributária 

Treinamento do pessoal administrativo 

CHRISPIM et. 

al (2016) 

Avaliação do cumprimento das normas constitucionais quanto à estruturação e 

compartilhamento de informações e sistemas 

Avaliação do cumprimento das normas constitucionais quanto à estrutura de pessoal e 

carreira 

Avaliação quanto à posição estratégica da administração tributária como atividade típica de 

estado, voltado para a governança 

Avaliação quanto aos esforços extras da gestão tributária, voltados ao fortalecimento da 

administração tributária  
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ATRICON 

(2016) 

Diretrizes de Controle Externo relacionadas à temática Receita e Renúncia de Receitas 

englobando todo o ciclo do crédito tributário, controle da arrecadação, estrutura e priorização 

da Administração Tributária, fiscalização tributária, cadastros, dívida ativa, contencioso, 

benefícios fiscais, renúncia de receitas e transparência. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

2.2.3 Eficiência, Efetividade e Eficácia da Administração Tributária 

 

À medida que aumentam as preocupações com a melhoria da qualidade do Estado, as 

preocupações com eficiência, eficácia e efetividade vão se tornando cada vez mais presentes na 

mídia. 

Idalberto Chiavenato ensina que toda organização deve ser analisada sob o aspecto da 

eficácia e da eficiência ao mesmo tempo:  

Eficácia é uma medida normativa do alcance dos resultados, enquanto 

eficiência é uma medida normativa da utilização dos recursos nesse processo. 

À medida que o administrador se preocupa em fazer corretamente as coisas, 

ele está se voltando para a eficiência (melhor utilização dos recursos 

disponíveis). Porém, quando ele utiliza estes instrumentos fornecidos por 

aqueles que executam para avaliar o alcance dos resultados, isto é, para 

verificar se as coisas bem feitas são as que realmente deveriam ser feitas, então 

ele está se voltando para a eficácia (alcance dos objetivos através dos recursos 

disponíveis) (Chiavenato, 1994, p. 70). 

Torres traz os dois conceitos para a área pública:  

Eficácia: basicamente, a preocupação maior que o conceito revela se relaciona 

simplesmente com o atingimento dos objetivos desejados por determinada 

ação estatal, pouco se importando com os meios e mecanismos utilizados para 

atingir tais objetivos.  

Eficiência: aqui, mais importante que o simples alcance dos objetivos 

estabelecidos é deixar explícito como esses foram conseguidos. (Torres, 2004, 

p. 175). 

Existe ainda um terceiro conceito, mais aplicável à Administração Pública, que é o da 

efetividade, que afere em que medida os resultados de uma ação trazem benefício à população. 

É mais abrangente que a eficácia, pois esta indica se o objetivo foi atingido, enquanto a 

efetividade mostra se aquele objetivo trouxe melhorias de fato para a população (CASTRO, 

2006). 
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Nas palavras de Torres: 

Efetividade é o mais complexo dos três conceitos, em que a preocupação 

central é averiguar a real necessidade e oportunidade de determinadas ações 

estatais, deixando claro que setores são beneficiados e em detrimento de que 

outros atores sociais. Essa averiguação da necessidade e oportunidade deve 

ser a mais democrática, transparente e responsável possível, buscando 

sintonizar e sensibilizar a população para a implementação das políticas 

públicas. (Torres, 2004, p. 175). 

O aumento da eficiência da administração tributária e financeira com o fim de contribuir 

para a melhoria da qualidade dos serviços e para a criação de espaço fiscal para os investimentos 

públicos vem sendo priorizada pelos gestores fazendários nos últimos vinte anos. 

Os principais trabalhos que dizem respeito à eficiência tributária dos municípios 

brasileiros são os de Ribeiro (1999) e Orair & Alencar (2010). O primeiro opera com a avaliação 

da eficiência da administração tributária dos municípios do Rio Grande do Sul a partir da 

estimação da capacidade fiscal desses municípios para o corte de 1990-1994. Já os outros 

autores trabalham com um panorama geral dos municípios brasileiros. 

O trabalho de Tristão (2003) avalia o desempenho da arrecadação e propõe uma 

tipologia para o comportamento tributário dos municípios brasileiros com o objetivo de auxiliar 

na compreensão das dificuldades enfrentadas pelos governos municipais na cobrança dos 

tributos de sua competência. O autor faz uso da análise de Cluster, o que lhe permite comparar 

os melhores municípios arrecadadores dos tributos municipais. 

Para Viol (2006), vários autores se propuseram a investigar principalmente a ineficiência 

da administração tributária, usando para tanto uma metodologia que leva em consideração, além 

do potencial de arrecadação, a arrecadação efetiva e com isso surgem vários estudos sobre o 

esforço fiscal dos entes federativos. 

Chrispim et. al (2011), constataram que municípios de pequeno porte não arrecadam 

seus tributos com a eficiência de municípios maiores. Entre as explicações para este fenômeno, 

destaca-se a falta de estrutura de administração tributária, propondo formação de consórcios 

públicos de administração tributária, que permitam aos municípios de pequeno porte a 

conjugação de esforços na cobrança de tributos. 

Há ainda diversos outros autores que enfatizam a baixa eficiência da arrecadação 

municipal no Brasil, dentre os quais merecem destaque o trabalho de Siqueira, Lima e Paes 

(2016), os quais utilizaram diversas variáveis explicativas, a exemplo de características 
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socioeconômicas, cadastros tributários, servidores de carreira, dentre outros, no intuito de 

estimar uma fronteira de produção estocástica para os municípios estudados como potencial de 

arrecadação própria.  

 

2.2.4 Proposta de Conceito de Maturidade para a Administração Tributária  

 

Com base no conteúdo levantado, chega-se à seguinte definição para a maturidade. 

Definição: Entende-se por maturidade da AT o conjunto de boas práticas 

relacionadas a capacidade dos fiscos de serem mais efetivos, eficazes e eficientes na 

arrecadação dos tributos de sua competência constitucional, no sentido de se tornarem 

menos dependentes do sistema de transferências intergovernamentais. Em outras 

palavras, quanto maior a maturidade da AT, maior a capacidade dos fiscos de gerar 

receita própria e serem independentes. 

O quadro 9, o qual se intitula arcabouço ou framework para a definição do conceito de 

maturidade, é o construto teórico da pesquisa e revela ações-chave de atuação do fisco na 

direção da maturidade. Isto é, as boas práticas a que se refere esta definição estão elencadas no 

quadro a seguir. 
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Quadro 9 -  Arcabouço ou framework para a definição do conceito de maturidade da Administração Tributária 

 

DIMENSÃO 
BOA PRÁTICA DESCRIÇÃO DA BOA PRÁTICA REFERÊNCIA 

1. ESTRUTURA DA 

AT 

Priorização de recursos 1 
Há a devida priorização de recursos para a atividade da AT, de maneira a garantir a 

sua autonomia financeira e administrativa. 

Chrispim et. al (2011) 

BRASIL (1988) 

CONFAZ (2014) 

ATRICON (2016) 

Chrispim et. al (2016) 

Servidores de carreira 

capacitados 
2 

Os servidores que atuam na fiscalização tributária são de carreira e passam por 

ciclos periódicos de capacitação. 

 Batista Jr. (2004);  

Banco Mundial (1991) 

CONFAZ (2016) 

Chrispim et. al (2016) 

Oliveira (2012) 

Aparelhamento tecnológico 

da AT 
3 

Existe o devido aparelhamento tecnológico da AT, composta de sistemas de 

informações que permeie desde o nascimento até a extinção do crédito tributário, 

inclusive com a integração do sistema fazendário com o contábil e financeiro. 

Jesus (1997) 

Caro (1991) 

CONFAZ (2014) 

OCDE (2015)  

CONFAZ (2016) 

ATRICON (2016) 

Chrispim et. al (2016) 

2. EDUCAÇÃO 

FISCAL E 

ACCOUNTABILITY 

Apoio e orientação ao 

contribuinte no 

cumprimento das obrigações 

e cidadania fiscal 

4 

A AT atua no sentido de dar o devido apoio e orientação ao contribuinte para que 

este cumpra com suas obrigações, bem como ações que estimulem a cidadania 

fiscal. 

 Oliveira (2012) 

CONFAZ (2016) 

ATRICON (2016) 

FMI (2013) 

Transparência e 

accountability 
5 

A AT desempenha suas atividades com transparência e presta conta à população 

(processo de accountability). 

 BRASIL (1999) 

CONFAZ (2016) 

ATRICON (2016) 

FMI (2013) 

3. MAXIMIZAÇÃO 

DO CUMPRIMENTO 

TRIBUTÁRIO 

Integridade da base 

cadastral e integração com 

outros fiscos 

6 

Todas as empresas, contribuintes, imóveis e demais entes obrigados a estarem 

inscritos no fisco são incluídos em um cadastro de contribuintes e há a integração com 

outros fiscos no sentido do compartilhamento de cadastros e informações fiscais. 

BRASIL (1988) 

BRASIL (1999)  

ATRICON (2016) 

Chrispim et. al (2016) 

FMI (2013) 

Gestão de risco para reduzir 

a falta de cumprimento das 

obrigações  

7 
A AT possui uma estratégia corporativa baseada em gestão de riscos a fim de 

reduzir a falta do cumprimento das obrigações tributárias. 

 Yoingco e Yen (1992) 

CONFAZ (2014) 

Lettieri et ali (2018) 

FMI (2013) 
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Minimização da brecha 

tributária 
8 

A AT atua no sentido de minimizar a brecha tributária (aquilo que não se arrecada 

devido à falta de cumprimento da lei, bem como dos benefícios fiscais concedidos). 

 Lettieri et ali (2018) 

CONFAZ (2014) 

TCE/RJ (2012) 

ATRICON (2016) 

FMI (2013) 

Oliveira (2012) 

Nazareth (2005) 

4. CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO 

Cobrança da dívida ativa 9 

A cobrança da dívida ativa observa procedimentos e rotinas de controle que evitam a 

prescrição dos créditos tributários, considerando os princípios da celeridade e 

efetividade. 

TCE/RJ (2012)  

Bejaković (2000) 

CONFAZ (2016) 

ATRICON (2016) 

Chrispim et. al (2016) 

Independência, eficácia e 

celeridade na resolução de 

litígios (contencioso) 

10 
O processo de resolução de litígios é independente, acessível aos contribuintes e 

eficaz na solução de disputas em tempo hábil. 

CONFAZ (2016)  

FMI (2013) 

Controle da arrecadação 11 A AT atua no controle da arrecadação a fim de garantir sua a efetividade. 

Nazareth (2005) 

BRASIL (1999) 

TCE/RJ (2012)  

ATRICON (2016) 

FMI (2013) 

Oliveira (2012) 

Fonte: Elaboração pelo autor 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia da pesquisa em um trabalho científico deve nortear a busca de seus 

objetivos, sendo portanto, um elemento importante para o trabalho.  

Creswell (2010) discorre sobre a importância dos pesquisadores pensarem o seu estudo 

por meio de concepções filosóficas que pautam as estratégias utilizadas na pesquisa. Segundo 

o autor, embora as concepções filosóficas estejam ocultas na pesquisa, elas influenciam a 

prática da pesquisa e precisam ser identificadas. 

 Delineamento da Pesquisa 

 

Deste modo, a concepção filosófica ajustada neste trabalho é a Pós-Positivista, partindo-

se da ideia de que as causas provavelmente determinam os efeitos ou resultados e os problemas 

estudados refletem a necessidade de identificar e de avaliar as causas que influenciam os 

resultados (CRESWELL, 2010). 

 

 Classificação da Pesquisa 

 

Silva e Menezes (2000) classificam uma pesquisa em quatro formas: quanto à natureza, 

quanto à forma de abordagem do problema, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos 

técnicos. 

Quanto à natureza, uma pesquisa pode ser classificada em básica ou aplicada (SILVA & 

MENEZES, 2000, p. 20). Este estudo é uma pesquisa aplicada, pois tem por objetivo avaliar a 

maturidade das administrações tributárias dos municípios de Rondônia, por meio de um índice 

a ser replicado como proposta para trabalhos futuros na área. 

Quanto à forma de abordagem do problema, uma pesquisa pode ser classificada em 

quantitativa ou qualitativa. Esta pesquisa se enquadra dentro da perspectiva quantitativa, pois é 

usada para testar teorias objetivas, examinando a relação entre variáveis que são comumente 

medidas por instrumentos para que os dados numéricos possam ser analisados por 

procedimentos estatísticos, no caso, um índice. 

Quanto aos objetivos, uma pesquisa pode ser classificada em exploratória, descritiva ou 

explicativa. Para Gil (2002) a pesquisa descritiva é a mais adotada por pesquisadores 

preocupados com a atuação prática, sendo esta o presente caso, dado que os fatos serão 
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observados, analisados, classificados e interpretados com embasamento nos próprios dados e 

com a adoção de técnicas padronizadas de coleta de dados.  

Em relação aos procedimentos técnicos, Siena (2011, p. 57) alerta que estes “são aqueles 

que visam orientar à realização da pesquisa em termos procedimentais, particularmente em 

relação à coleta, processamento e análise dos dados”. Esta pesquisa utilizou das técnicas de 

pesquisa bibliográfica, assim como do levantamento (survey) junto aos 52 municípios de 

Rondônia. 

 

 Sequência de Desenvolvimento da Pesquisa/Operacionalização 

 

O design da pesquisa se deu da seguinte forma: 

1) Pesquisou-se na literatura a existência de um conceito de maturidade para as ATs, 

identificando-se uma lacuna;  

2) Por meio de um construto, foi construído, a partir da evidência da literatura, um 

arcabouço no qual surgiu o conceito de maturidade; 

3) Para a construção do instrumento de avaliação da maturidade, idealizou-se um índice. 

As perguntas (variáveis) foram derivadas do arcabouço criado; 

4) Estas perguntas passaram pela validação de especialistas (auditores fiscais), que 

atribuíram pesos às variáveis, as quais foram separadas em dimensões; 

5) Definiu-se, pois a fórmula matemática do índice; 

6) Estipulou-se intervalos para o índice (0 a 1); 

7) Para a aplicação do índice de maturidade, realizou-se a coleta de dados por meio da 

técnica do levantamento (survey) nos 52 municípios do estado de Rondônia; 

8) Efetuou-se a análise dos resultados com mapas georreferenciados; 

9) Finalmente, chegou-se à conclusão constituindo o conhecimento gerado sobre a 

temática. 

 

3.1 Construção da Proposta do Conceito de Maturidade da Administração Tributária 

 

Construto é uma definição criada pelos pesquisadores para representar de forma objetiva 

uma determinada ideia ou conceito em uma pesquisa. Em geral, um construto é medido por um 

conjunto de variáveis (SACCOL, 2009). 

Nesta pesquisa, o construto foi elaborado a partir da evidência da literatura sobre o tema 

estudado. Condensando os diversos assuntos acerca da administração tributária, separando-os 
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em dimensões, se chegou num arcabouço consolidado, e a partir deste referencial, criou-se o 

conceito de maturidade das ATs.   

O quadro 8 procurou sintetizar a evidência da literatura sobre a temática da 

administração tributária, selecionando para tanto, alguns referenciais sobre a matéria. A partir 

de então, condensou-se os diversos assuntos atinentes à administração tributária, separando-os 

em temáticas, as quais se deram o nome de boas práticas (onze ao total).  

Essas boas práticas nada mais são do que os assuntos que mais se repetiram nos estudos 

levantados. Cada boa prática foi separada em dimensões, de acordo com a pertinência temática 

mais próxima. Ao todo, foram definidas quatro dimensões: (A) estrutura da AT; (B) educação 

fiscal e accountability; (C) maximização do cumprimento tributário; e (D) crédito tributário.   

O desafio seguinte foi descrever estas boas práticas de forma que ajudassem na definição 

do conceito de maturidade e explicassem o conteúdo subjacente presente nelas, tendo em vista 

que a partir delas seriam formuladas questões que permitiriam a construção do instrumento de 

avaliação da maturidade das ATs, isto é, o índice de maturidade. 

A figura a seguir ilustra este processo: 

 

Figura 2 - Metodologia da Criação do Conceito de Maturidade 

 

 

3.2 Metodologia de Construção do Índice de Maturidade 
 

A construção do índice que avalia a maturidade das ATs é obtida por meio do arcabouço 

(quadro 9). A partir da descrição das boas práticas é possível formular perguntas (variáveis), de 

forma a modelar o índice conforme porte da AT e/ou ente federado (municípios ou estados).  

Uma vez definidas as perguntas, recomenda-se que estas sejam validadas por 

especialistas da área fazendária ou tributária (especialistas), com o intuito de ponderarem acerca 

da relevância das questões (numa escala de 0 a 10). 

Revisão da 
literatura

Classificação 
dos assuntos 

por temas (boas 
práticas)

Descrição das 
boas práticas

Separação das 
boas práticas 

em 4 dimensões
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 Para a determinação dos pesos de cada variável e dimensões deve ser realizado o 

seguinte procedimento: 

 O peso para cada variável é construído de acordo com o seguinte cálculo matemático. 

 

𝑃𝐷𝑗(𝑥𝑖)=
𝑀𝐸𝑠𝑝(𝑥𝑖)

S𝑗(𝑀𝐸𝑠𝑝(𝑥𝑖))
; (1)  

onde: 

 𝑃𝐷𝑗(𝑥𝑖) representa o peso da variável 𝑥𝑖 na dimensão j; 

 𝑀𝐸𝑠𝑝(𝑥𝑖) representa a média das avaliações dos Especialistas na variável 𝑥𝑖; 

 S𝑗(𝑀𝐸𝑠𝑝(𝑥𝑖)) representa a soma das médias das avaliações dos especialistas às 

variáveis 𝑥𝑖 na dimensão j 

 

De forma análoga, o peso para cada uma das dimensões é obtido por meio da fórmula: 

 

𝑃𝐷𝑗=
 𝑀(𝐷𝑖𝑚𝑗)

S(M(𝐷𝑖𝑚𝑗))
; (2) 

onde:  

 𝑃𝐷𝑗 representa o peso da dimensão j; 

 M(𝐷𝑖𝑚𝑗) representa a média das avaliações da dimensão j; 

 S(M(𝐷𝑖𝑚𝑗)) representa o somatório das médias das avaliações de todas as dimensões  

 

 Considerou-se a resposta binária para as variáveis (0 se “não”, 1 se “sim”), tendo em 

vista a facilidade na obtenção das respostas. 

 Por fim, deve-se estipular um intervalo que defina as faixas do índice, para fins de 

classificação e rankeamento.  

 A figura abaixo ilustra o passo a passo a ser adotado para fins de aplicação do IMAT: 
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Figura 3 - Passo a passo para aplicação do IMAT 

 

Na seção posterior, se apresentará como exemplo uma proposta de índice para as 

administrações tributárias municipais, o IMAT-M – Índice de Maturidade das Administrações 

Tributárias Municipais, descrevendo-se o passo a passo acima, o qual pode ser replicado para 

qualquer fisco municipal no Brasil. 

 

3.2.1 Índice de Maturidade das Administrações Tributárias Municipais (IMAT-M) 

 

Como exemplo da aplicação do índice de maturidade será elaborado um passo a passo 

para demonstrar a criação do IMAT-M aplicado aos municípios do Estado de Rondônia. 

 

 Passo 1: Definir as perguntas (variáveis) com base no arcabouço 

 

Partindo-se das boas práticas evidenciadas no arcabouço (quadro x), definiram-se as 

seguintes perguntas (variáveis), com a finalidade de se avaliar a maturidade das ATs municipais. 

 

 Dimensão 1: ESTRUTURA DA AT 

 

 Boa prática 1: Priorização de recursos 

Descrição: Há a devida priorização de recursos para a atividade da AT de maneira a 

garantir a sua autonomia financeira e administrativa.  

 

Passo 1: Definir as 
perguntas (variáveis), 

com base no 
arcabouço

Passo 2: Validação por 
especialistas 

Passo 3:  Definir pesos 
das variáveis e 

dimensões

Passo 4: Calcular as 
notas, com base nas 
respostas (binário)

Passo 5: Estipular 
intervalo para as 
faixas do índice

Passo 6: Fazer o 
rankemaneto e 

georreferenciamento 
com a classificação 

obtida
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Quadro 10 – Questões relacionadas à Boa Prática 1 do Arcabouço de Maturidade  

Qst. BOA PRÁTICA 1  

1 
É possível identificar a existência de recursos financeiros específicos no orçamento municipal, 

com dotação própria, relacionados à área da Administração Tributária? 

2 O município vincula receita de tributo à estruturação da Administração Tributária? 

3 
O município participa de algum programa nacional ou internacional de fortalecimento da 

Administração Tributária? 

 

 Boa prática 2: Servidores de carreira capacitados 

Descrição: Os servidores que atuam na fiscalização tributária são de carreira e passam 

por ciclos periódicos de capacitação. 

Quadro 11 - Questões relacionadas à Boa Prática 2 do Arcabouço de Maturidade 

Qst. BOA PRÁTICA 2  

4 Há a investidura de agentes por concurso público para a carreira de Auditoria Fiscal? 

5 
Todos os servidores que atuam na fiscalização dos tributos municipais são da carreira de 

Auditoria Fiscal? 

6 
No município, o nível de escolaridade exigido para ocupar a carreira de Auditoria Fiscal é 

compatível com o cargo? 

7 Existe plano de capacitação continuado para carreira de Auditoria Fiscal? 

 

 Boa prática 3: Aparelhamento tecnológico da AT 

Descrição: Existe o devido aparelhamento tecnológico da AT, composta de sistemas de 

informações que permeie desde o nascimento até a extinção do crédito tributário, inclusive com 

a integração do sistema fazendário com o contábil e financeiro. 

Quadro 12 - Questões relacionadas à Boa Prática 3 do Arcabouço de Maturidade 

Qst. BOA PRÁTICA 3  

8 
Existe estrutura de tecnologia da informação (sistemas) que auxilie a área de fiscalização 

tributária? 

9 O Processo Administrativo Tributário (PAT) é eletrônico? 

10 
Existe no município um sistema de Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) no modelo 

ABRASF? 

11 

O armazenamento dos dados da arrecadação dos tributos, inclusive da dívida ativa do 

município, é feito de forma eletrônica em um banco de dados cujo conteúdo esteja na gerência 

direta do município? 

12 

Existe estrutura de tecnologia da informação (sistema) para inscrição e cobrança dos créditos 

tributários em dívida ativa (administrativa e judicialmente), que possibilite a emissão de 

relatórios gerenciais? 

13 A quantidade de equipamentos utilizados pela Administração Tributária é suficiente para o 

quantitativo de servidores que trabalham na área? 

 

 Dimensão 2: EDUCAÇÃO FISCAL E ACCOUNTABILITY 
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 Boa prática 4: Aparelhamento tecnológico da AT 

Descrição: Apoio e orientação ao contribuinte no cumprimento das obrigações e 

cidadania fiscal. 

Quadro 13 - Questão relacionada à Boa Prática 4 do Arcabouço de Maturidade 

Qst. BOA PRÁTICA 4 

14 O município possui ações pedagógicas que estimulam a cidadania fiscal? 

 

 Boa prática 5: Transparência e prestação de contas (accountability) 

Descrição: A AT desempenha suas atividades com transparência e presta conta à 

população (processo de accountability). 

Quadro 14 - Questões relacionadas à Boa Prática 5 do Arcabouço de Maturidade 

Qst. BOA PRÁTICA 5  

15 

O Anexo de Metas Fiscais contém demonstrativo com a quantificação da estimativa e 

compensação da renúncia de receita (art. 4º, § 2º, V da LRF) e é elaborado em consonância com 

o Manual de Demonstrativos Fiscais da STN? 

16 

Os registros contábeis da renúncia de receita decorrentes da concessão ou ampliação de 

incentivos ou benefícios de natureza tributária estão em conformidade com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e as orientações e manuais da Secretaria 

do Tesouro Nacional? 

17 
O município tem a legislação tributária consolidada anualmente, nos termos do art. 212 do 

Código Tributário Nacional? 

18 
A contabilidade reflete os registros dos sistemas da Administração Tributária e eventuais 

divergências são objeto de conciliação?  

19 
Na escrituração das receitas são observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 

ao Setor Público e as orientações e manuais da Secretaria do Tesouro?  

 

 Dimensão 3: MAXIMIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO TRIBUTÁRIO 

 

 Boa prática 6: Integridade da base cadastral e integração com outros fiscos 

Descrição: Todas as empresas, contribuintes, imóveis e demais entes obrigados a 

estarem inscritos no fisco são incluídos em um cadastro de contribuintes e há a integração com 

outros fiscos no sentido do compartilhamento de cadastros e informações fiscais. 

Quadro 15 - Questões relacionadas à Boa Prática 6 do Arcabouço de Maturidade 

Qst. BOA PRÁTICA 6  

20 

O município executa ações tendentes a incrementar a base de arrecadação de tributos que não 

são da sua competência, mas dos quais participa da distribuição de receita (p.ex. ICMS; ITR; 

IR; etc.) 

21 Participa de consórcio voltado para o fortalecimento da Administração Tributária? 
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22 
O Município mantém convênios com outros órgãos como: DETRAN, JUCER e concessionárias, 

buscando o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais? 

23 
O município celebrou convênio entre o Município e a Receita Federal do Brasil para efeitos de 

fiscalização do ITR? 

 

 Boa prática 7: Gestão de risco para reduzir a falta de cumprimento das obrigações 

Descrição: A AT possui uma estratégia corporativa baseada em gestão de riscos a fim 

de reduzir a falta do cumprimento das obrigações tributárias. 

Quadro 16 - Questões relacionadas à Boa Prática 7 do Arcabouço de Maturidade 

Qst. BOA PRÁTICA 7  

24 Existe setor especializado de Auditoria Fiscal? 

25 
Existe fiscalização baseada em monitoramento de arrecadação dos maiores contribuintes do 

ISSQN? 

26 
É realizado recolhimento de ISSQN por parte de todas as instituições bancárias situadas no 

município quanto aos serviços bancários prestados (DES-IF)? 

27 É realizado lançamento do ISSQN sobre serviços cartorários? 

28 
Existe sistema de arrecadação/gestão do ISSQN capaz de registrar a movimentação econômica 

dos contribuintes enquadrados no Simples Nacional (PGDAS)? 

 

 Boa prática 8: Minimização da brecha tributária 

Descrição: A AT atua no sentido de minimizar a brecha tributária (aquilo que não se 

arrecada devido à falta de cumprimento da lei, bem como dos benefícios fiscais concedidos). 

Quadro 17 - Questões relacionadas à Boa Prática 8 do Arcabouço de Maturidade 

Qst. BOA PRÁTICA 8  

29 
Os benefícios tributários relativos a impostos, taxas e contribuições são concedidos mediante lei 

específica que regule exclusivamente a sua concessão (§ 6º, art. 150, CF)?  

30 

Há normatização da política de incentivos e benefícios fiscais que discipline as etapas de 

instituição, acompanhamento, controle e avaliação dos resultados, estabelecendo, no mínimo: a) 

o órgão responsável pela quantificação e avaliação; b) a periodicidade da avaliação e c) as 

informações necessárias para a avaliação? 

31 É prática do município conceder reiteradamente anistias de tributos? 

 

 Dimensão 4: CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 

 Boa prática 9: Cobrança da dívida ativa 

Descrição: A cobrança da dívida ativa observa procedimentos e rotinas de controle que 

evitam a prescrição dos créditos tributários, considerando os princípios da celeridade e 

efetividade. 

Quadro 18 - Questões relacionadas à Boa Prática 9 do Arcabouço de Maturidade 

Qst. BOA PRÁTICA 9 
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32 
O município firmou algum convênio com os cartórios (IEPTB) em relação ao protesto 

extrajudicial da Dívida Ativa? 

33 É instituída a Advocacia Pública Municipal voltada à defesa dos interesses fiscais em juízo? 

34 
Há servidor municipal concursado para o exercício da Advocacia Pública voltada à defesa dos 

interesses fiscais em juízo? 

35 Há no Município lei que institua um limite mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais? 

 

 Boa prática 10: Independência, eficácia e celeridade na resolução de litígios  

Descrição: O processo de resolução de litígios é independente, acessível aos 

contribuintes e eficaz na solução de disputas em tempo hábil. 

Quadro 19 - Questão relacionada à Boa Prática 10 do Arcabouço de Maturidade 

Qst. BOA PRÁTICA 10  

36 Existe no Município Conselho de Recursos Fiscais? 

 

 Boa prática 11: Controle da arrecadação 

Descrição: A AT atua no controle da arrecadação a fim de garantir sua efetividade. 

Quadro 20 - Questões relacionadas à Boa Prática 11 do Arcabouço de Maturidade 

Qst. BOA PRÁTICA 11  

37 

O município instituiu regularmente todos os tributos de sua competência, incluídos os impostos, 

taxas, COSIP e contribuição de melhoria, regulamentando o processo administrativo tributário 

em todas as suas fases?  

38 
O Plano Diretor do município foi revisto nos últimos dez anos? (para municípios acima de 20 

mil habitantes; art. 182, §1º c/c art. 40, §3º, LF nº 10.257/01)  

39 
A Lei Orgânica Municipal ou o Código Tributário Municipal preveem a revisão periódica da 

planta genérica de valores dos imóveis?  

40 Há normatização municipal instituindo a progressividade fiscal das alíquotas de IPTU?  

41 
Há normatização municipal instituindo a progressividade extrafiscal das alíquotas de IPTU, no 

sentido de regular a função da propriedade urbana, na forma do art. 182 da CF?  

42 
Há previsão, na legislação do município, do índice e da periodicidade da atualização monetária 

da base de cálculo do IPTU?  

43 

O município instituiu lei que obrigue o(s) Cartório(s) de Registro de Imóveis e Distribuidor(es) 

a informar periodicamente as transmissões imobiliárias realizadas no seu território para subsidiar 

a cobrança do ITBI?   

 

 Passo 2: Validação por Especialistas 

Vencida a elaboração das questões, as quais também tiveram por base a evidência da 

literatura, submeteu-se as 43 questões à opinião de treze especialistas da área fazendária 

estadual e municipal do estado de Rondônia, com o intuito de ponderar a relevância das 

questões (numa escala de 0 a 10).  

Os especialistas escolhidos foram auditores fiscais ocupantes de cargos de gestão da 

Fazenda Estadual e do Tesouro Municipal do município de Porto Velho. Foi reservado espaço 
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para que novas contribuições pudessem ser feitas, de forma que o questionário foi submetido 

novamente aos mesmos especialistas, a fim de pontuarem as novas perguntas. 

 

 Passo 3: Definir pesos das variáveis e dimensões 

Trazendo a fórmula definida na metodologia de construção do índice de maturidade, 

quanto ao peso das variáveis: 

𝑃𝐷𝑗(𝑥𝑖)=
𝑀𝐸𝑠𝑝(𝑥𝑖)

S𝑗(𝑀𝐸𝑠𝑝(𝑥𝑖))
; (1) 

onde: 

 𝑃𝐷𝑗(𝑥𝑖) representa o peso da variável 𝑥𝑖 na dimensão j; 

 𝑀𝐸𝑠𝑝(𝑥𝑖) representa a média das avaliações dos especialistas na variável 𝑥𝑖; 

 S𝑗(𝑀𝐸𝑠𝑝(𝑥𝑖)) representa a soma das médias das avaliações dos especialistas às 

variáveis 𝑥𝑖 na dimensão j 

 

Para a definição dos pesos das variáveis na dimensão 1, apresenta-se, utilizando-se os 

resultados da avaliação dos especialistas de Rondônia como exemplo, o seguinte quadro: 

 

 De forma análoga, o peso para cada uma das dimensões é obtido por meio da fórmula: 

 

𝑃𝐷𝑗=
 𝑀(𝐷𝑖𝑚𝑗)

S(M(𝐷𝑖𝑚𝑗))
; (2) 

onde:  

 𝑃𝐷𝑗 representa o peso da dimensão j; 

 M(𝐷𝑖𝑚𝑗) representa a média das avaliações da dimensão j; 

 S(M(𝐷𝑖𝑚𝑗)) representa o somatório das médias das avaliações de todas as dimensões  

 

 A tabela 1 abaixo sumariza os pesos finais para cada dimensão do índice, após a 

ponderação pelos especialistas. 

Tabela 1 - Pesos das dimensões do IMAT-M 

Dimensão Nº de Qst. Peso 

1. ESTRUTURA DA AT 13 25,95% 

2. EDUCAÇÃO FISCAL E ACCOUNTABILITY 6 23,35% 

3. MAXIMIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO TRIBUTÁRIO 12 24,98% 

4. CRÉDITO TRIBUTÁRIO 12 25,72% 

Fonte: Elaboração do autor 



77 

 

 

 Passo 4: Calcular as notas com base nas respostas (binário) 

 A nota de cada município k na dimensão j poderá ser encontrada pela média ponderada, 

conforme a equação a seguir: 

 

𝑁(𝑀𝑢𝑛𝑘  , 𝐷𝑖𝑚𝑗) = ∑ 𝑃𝑗(𝑥𝑖) ∗ 𝑁𝑘(𝑥𝑖)𝑖 , (3)  

onde:  

 𝑁(𝑀𝑢𝑛𝑘  , 𝐷𝑖𝑚𝑗) representa a nota do município k na dimensão j; 

 ∑ 𝑃𝐷𝑗(𝑥𝑖)  representa o somatório dos pesos das variáveis 𝑥𝑖 na dimensão j; 

 𝑁𝑘(𝑥𝑖) representa a nota do município k na variável 𝑥𝑖; 𝑁𝑘 = 0 ou 1 

 

 As respostas têm o formato binário (1=sim e 0=não), devido à facilidade na obtenção 

dos dados. A construção final da nota do índice para cada município foi obtida através da média 

aritmética das dimensões, a qual foi normalizada para a escala de 0-100%. 

 

𝐼𝑀𝐴𝑇𝑀(𝑘) = 𝑀é𝑑𝑖𝑎𝑗(𝑁(𝑀𝑢𝑛𝑘  , 𝐷𝑖𝑚𝑗)), (4) 

onde: 

 𝐼𝑀𝐴𝑇𝑀(𝑘)  é o Índice de maturidade de administração tributária do município k; 

 𝑀é𝑑𝑖𝑎𝑗 (𝑁(𝑀𝑢𝑛𝑘  , 𝐷𝑖𝑚𝑗)) é a média aritmética das notas nas j dimensões do 

município k 

 

 Passo 5: Estipular intervalo para as faixas do índice 

 Por fim, o quadro abaixo admite uma escala para determinar as faixas nas quais os 

municípios se enquadrarão, com 5 intervalos: 

 

Tabela 2 - Intervalos para o IMAT-M 

FAIXA DO ÍNDICE INTERVALOS DO ÍNDICE (%) 

DESEJÁVEL 90% <IMATM <= 100% 

ACEITÁVEL 70% <IMATM <= 90% 

EM DESENVOLVIMENTO 50% <IMATM <= 70% 

INSUFICIENTE 30% <IMATM <= 50% 

CRÍTICO IMATM <= 30% 

Fonte: Elaboração do autor 
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 Passo 6: Fazer o rankeamento e georreferenciamento com a classificação obtida 

 O último passo diz respeito à classificação dos municípios, após a aplicação do índice e 

resultado das notas para cada município (próxima seção). 

Utilizou-se uma amostra não probabilística na pesquisa, pois os elementos escolhidos 

não são aleatórios. A definição da amostragem foi toda a população dos municípios de 

Rondônia, isto é, seus 52 municípios, aplicando-se a técnica do levantamento (survey), no ano 

de 2017. 

Para tanto, utilizou-se o programa SurveyMonkey v. 1.6.9. Os dados coletados foram 

tabulados no software Microsoft Excel, de forma a possibilitar a melhor visualização e análise. 

Na aplicação da metodologia nos municípios de Rondônia foi realizado o teste do Alfa 

de Cronbach para validar os dados coletados, sendo os resultados considerados satisfatórios, 

conforme se verá na apresentação dos resultados. Para tanto, utilizou-se o software SPPS v24.  

Os dados também foram georreferenciados, usando-se o programa Gismap Viewer. Ea  

figura abaixo mostra a distribuição dos municípios de Rondônia, de acordo com Lei 

Complementar nº 414, a qual estabelece as regiões de planejamento e gestão para o Estado de 

Rondônia (dez regiões). 

 

Figura 4 - Mapa das Regiões Administrativas do estado de Rondônia 
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1 ALTA FLORESTA D'OESTE 14 NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE 27 ALTO P ARAÍSO 40 MONTE NEGRO

2 ARIQUEMES 15 OURO P RETO DO OESTE 28 BURITIS 41 NOVA UNIÃO

3 CABIXI 16 P IMENTA BUENO 29 NOVO HORIZONTE DO OESTE 42 P ARECIS

4 CACOAL 17 P ORTO VELHO 30 CACAULÂNDIA 43 P IMENTEIRAS DO OESTE

5 CEREJ EIRAS 18 P RESIDENTE MÉDICI 31 CAMP O NOVO DE RONDÔNIA 44 P RIMAVERA DE RONDÔNIA

6 COLORADO DO OESTE 19 RIO CRESP O 32 CANDEIAS DO J AMARI 45 SÃO FELIP E D'OESTE

7 CORUMBIARA 20 ROLIM DE MOURA 33 CASTANHEIRAS 46 SÃO FRANCISCO DO GUAP ORÉ

8 COSTA MARQUES 21 SANTA LUZIA D'OESTE 34 CHUP INGUAIA 47 SERINGUEIRAS

9 ESP IGÃO D'OESTE 22 VILHENA 35 CUJ UBIM 48 TEIXEIRËP OLIS

10 GUAJ ARÁMIRIM 23 SÃO MIGUEL DO GUAP ORÉ 36 GOVERNADOR J ORGE TEIXEIRA 49 THEOBROMA

11 J ARU 24 NOVA MAMORÉ 37 ITAP UÃ DO OESTE 50 URUP Á

12 J I-P ARANÁ 25 ALVORADA D'OESTE 38 MINISTRO ANDREAZZA 51 VALE DO ANARI

13 MACHADINHO D'OESTE 26 ALTO ALEGRE DOS P ARECIS 39 MIRANTE DA SERRA 52 VALE DO P ARAÍSO

LEGEN D A
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4 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA E RESULTADOS  

 

4.1 Aplicação aos Municípios de Rondônia 
 

 Na aplicação da metodologia nos municípios de Rondônia foi realizado o teste do Alfa 

de Cronbach para validar os dados coletados. Conforme se pode atestar pela tabela a seguir, os 

resultados foram satisfatórios: 

Tabela 3 - Alfa de Cronbach IMAT-M 
 

GERAL DIM 1 DIM 2 DIM 3 DIM 4 

Alfa de Cronbach 0,852 0,841 0,718 0,781 0,738 

N de variáveis 42 12 6 12 12 

Fonte: Resultados do Autor no SPSS24 

A tabela abaixo mostra o ranking do IMAT-M para os municípios de Rondônia: 

Tabela 4 - Ranking do IMAT-M aplicado aos municípios de Rondônia 

POS MUNICÍPIO IMAT-M (%) FAIXA IMAT-M 

1 Cacoal  4,00 100,00% Desejável 

2 Ji-Paraná  3,00 75,00% Aceitável 

3 Vilhena  3,00 75,00% Aceitável 

4 Ariquemes  2,75 68,75% Em desenvolvimento 

5 Espigão d`Oeste  2,75 68,75% Em desenvolvimento 

6 Pimenta Bueno  2,75 68,75% Em desenvolvimento 

7 Buritis  2,50 62,50% Em desenvolvimento 

8 Campo Novo de Rondônia  2,50 62,50% Em desenvolvimento 

9 Castanheiras 2,50 62,50% Em desenvolvimento 

10 Cerejeiras  2,50 62,50% Em desenvolvimento 

11 Monte Negro  2,50 62,50% Em desenvolvimento 

12 São Miguel do Guaporé  2,50 62,50% Em desenvolvimento 

13 Urupá  2,50 62,50% Em desenvolvimento 

14 Guajará-Mirim  2,25 56,25% Em desenvolvimento 

15 Jaru  2,25 56,25% Em desenvolvimento 

16 Machadinho d`Oeste  2,25 56,25% Em desenvolvimento 

17 Ministro Andreazza  2,25 56,25% Em desenvolvimento 

18 Nova Brasilândia d`Oeste  2,25 56,25% Em desenvolvimento 

19 Porto Velho  2,25 56,25% Em desenvolvimento 

20 São Francisco do Guaporé  2,25 56,25% Em desenvolvimento 

21 Theobroma  2,25 56,25% Em desenvolvimento 

22 Alto Paraíso  2,00 50,00% Insuficiente 

23 Cabixi  2,00 50,00% Insuficiente 

24 Corumbiara  2,00 50,00% Insuficiente 

25 Costa Marques 2,00 50,00% Insuficiente 

26 Governador Jorge Teixeira  2,00 50,00% Insuficiente 

27 Itapuã do Oeste  2,00 50,00% Insuficiente 

28 Nova União  2,00 50,00% Insuficiente 

29 Ouro Preto do Oeste  2,00 50,00% Insuficiente 

30 Parecis  2,00 50,00% Insuficiente 
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31 Rolim de Moura  2,00 50,00% Insuficiente 

32 Alto Alegre dos Parecis 1,75 43,75% Insuficiente 

33 Chupinguaia  1,75 43,75% Insuficiente 

34 Colorado do Oeste  1,75 43,75% Insuficiente 

35 Cujubim  1,75 43,75% Insuficiente 

36 Mirante da Serra  1,75 43,75% Insuficiente 

37 Presidente Médici  1,75 43,75% Insuficiente 

38 São Felipe d`Oeste  1,75 43,75% Insuficiente 

39 Seringueiras  1,75 43,75% Insuficiente 

40 Vale do Anari  1,75 43,75% Insuficiente 

41 Alta Floresta d`Oeste 1,50 37,50% Insuficiente 

42 Alvorada d`Oeste  1,50 37,50% Insuficiente 

43 Cacaulândia  1,50 37,50% Insuficiente 

44 Candeias do Jamari  1,50 37,50% Insuficiente 

45 Novo Horizonte do Oeste  1,50 37,50% Insuficiente 

46 Pimenteiras do Oeste  1,50 37,50% Insuficiente 

47 Primavera de Rondônia  1,50 37,50% Insuficiente 

48 Nova Mamoré  1,25 31,25% Insuficiente 

49 Rio Crespo  1,25 31,25% Insuficiente 

50 Santa Luzia d`Oeste  1,00 25,00% Crítico 

51 Teixeirópolis  1,00 25,00% Crítico 

52 Vale do Paraíso  1,00 25,00% Crítico 

Fonte: Elaboração do autor 

 

O mapa georreferenciado a seguir ilustra o resultado do Índice de Maturidade da 

Administração Tributária para os municípios de Rondônia em 2017, segundo os intervalos 

estipulados para o índice: 
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Figura 5 - Notas do IMAT-M aplicado aos municípios de Rondônia por intervalo 

 

 

 

 

Conforme evidenciado no gráfico 5 e na figura 4, apenas um município (Cacoal) se 

enquadrou no nível “desejável” do índice, enquanto que 59,62% (31 municípios) apresentaram 

resultado “insuficiente” ou “crítico”. Os remanescentes 20 municípios situaram-se nos níveis 

“aceitável” (2) e “em desenvolvimento” (18). Apenas 1 município se enquadrou no nível 

“desejável”.  
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6 COLORADO DO OESTE 19 RIO CRESP O 32 CANDEIAS DO J AMARI 45 SÃO FELIP E D'OESTE
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8 COSTA MARQUES 21 SANTA LUZIA D'OESTE 34 CHUP INGUAIA 47 SERINGUEIRAS

9 ESP IGÃO D'OESTE 22 VILHENA 35 CUJ UBIM 48 TEIXEIRËP OLIS

10 GUAJ ARÁMIRIM 23 SÃO MIGUEL DO GUAP ORÉ 36 GOVERNADOR J ORGE TEIXEIRA 49 THEOBROMA
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LEGEN D A
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Gráfico 5 - Percentual de Municípios por intervalos do IMAT-M 

 
 

A tabela 4 a seguir demonstra a classificação feita para agregar estes municípios, de 

acordo com os critérios médios de população (2015) e Produto Interno Bruto (2014). Não foi 

realizada a análise de Cluster para este fim.  

Pelos padrões apresentados, formaram-se 5 grupos mais ou menos homogêneos, sendo 

Porto Velho, a capital do estado de Rondônia, um outlier, e portanto, foi considerada um grupo 

à parte. 

 

Tabela 5 – Agregação dos municípios de Rondônia por Grupos, segundo critérios de população e 

PIB (2015) 

GRUPO QTD. MUNICÍPIOS PIB (R$) POPULAÇÃO 

A 6 1.519.271.833 87.638 

B 6 555.559.167 38.576 

C 9 294.540.500 21.843 

D 16 181.062.938 13.936 

E 14 102.169.571 6.160 

Porto Velho 1 11.464.619.000 502.748 

Fonte: Elaboração pelo autor e IBGE 

 

A figura 5 ilustra as notas do IMAT-M aplicados aos municípios de Rondônia, segundo 

o critério desenhado para os grupos.  

1,92%
5,77%

32,69%

50,00%

9,62%

PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DO ÍNDICE

Desejável Aceitável Em desenvolvimento Insuficiente Crítico
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Figura 6 – Notas do IMAT-M aplicado aos municípios de Rondônia, segundo grupos 

 
 

 

A tabela 5 reúne as notas médias e níveis do IMAT-M por grupo. Como era de se supor, 

na média, os municípios do grupo A obtiveram as melhores notas e um nível “aceitável” de 

maturidade. Os grupos B e Porto Velho se encaixaram no nível “em desenvolvimento”, 

alcançando pontuações similares, sendo que a capital obteve desempenho aquém do esperado. 

Os demais grupos se enquadraram no nível “insuficiente”, sendo que o grupo D (1,92) obteve 

nota maior do que o grupo C (1,78) e E (1,58).   

Tabela 6 - Resultado do IMAT-M (média) por Grupos e Intervalos 

GRUPO QTD. MUN IMAT-M IMAT-M (%) INTERVALO 

A 6 2,89 72,22% Aceitável 

B 6 2,36 59,00% Em desenvolvimento 

Porto Velho 1 2,17 54,17% Em desenvolvimento 

C 9 1,74 43,50% Insuficiente 

D 16 1,92 48,00% Insuficiente 

E 14 1,58 39,50% Insuficiente 

Fonte: Elaboração pelo autor 
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Quando analisado o resultado apenas dos grupos (média), nenhum deles se situou no 

nível “crítico”. Porém, ao se analisar o a resposta individual dos municípios (tabela 3), percebe-

se uma maior dispersão e algumas evidências que permitem uma melhor comparabilidade. O 

argumento está exposto nas figuras 6 a 11, os quais apresentam os resultados do IMAT-M por 

grupos, assim como na tabela 6: 

 

Figura 7 - Resultado do IMAT-M/Grupo A 
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Figura 8 - Resultado do IMAT-M/Grupo B 

 

 

Figura 9 - Resultado do IMAT-M/Grupo C 
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Figura 10 - Resultado do IMAT-M/Grupo D 

 

 

Figura 11- Resultado do IMAT-M/Grupo E 
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Figura 12 - Resultado do IMAT-M/Porto Velho 

 

 

Tabela 7 - Resultado do IMAT-M por Intervalos e Grupos 

Intervalo A B C D E PVH QTD MUNICÍPIOS 

Desejável 1 - - - - - 1 

Aceitável 2 - - - - - 2 

Em desenvolvimento 2 5 3 5 1 1 17 

Insuficiente 1 1 4 10 11 - 26 

Crítico - - 2 1 2 - 5 

TOTAL 6 6 9 16 14 1 52 

Fonte: Elaboração pelo autor 

 

Dos mapas georreferenciados, assim como na tabela 6, destacam-se os seguintes pontos: 

a. Porto Velho se enquadra no nível “em desenvolvimento” para o IMAT-M; 

b. Rolim de Moura, do grupo, A se enquadrara no nível “insuficiente” para o IMAT-

M; 

c. Dos municípios do grupo B, o município de Ouro Preto d´Oeste se situou no nível 

“insuficiente” para o IMAT-M (os demais 5 ficaram um nível acima); 
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d. Dos municípios do grupo C, os municípios de Nova Brasilândia d´Oeste e São 

Miguel do Guaporé foram rotulados no nível “em desenvolvimento” para o 

IMAT-M, enquanto que os demais sete situaram-se na faixa “insuficiente”; 

e. Cinco municípios do grupo D (Cerejeiras, Monte Negro, Campo Novo de 

Rondônia, Urupá e Ministro Andreazza) obtiveram o nível “em desenvolvimento” 

para o IMAT-M, quantidade maior do que os do grupo C;  

f. O município de Castanheiras (grupo E) se situou no nível “em desenvolvimento” 

para o IMAT-M. 

 

O passo seguinte seria contrastar a maturidade da Administração Tributária de 

Castanheiras com o seu desempenho de receita própria ou receita tributária per capita, a fim de 

se obter uma correlação. Percebe-se que há uma correlação positiva, tendo em vista que o 

município ocupa a 9ª colocação no grupo e na variável receita tributária per capita (num 

universo de 14 municípios).  

Ainda assim, para que a lógica do índice possa valer, os quatro outros municípios 

situados acima de Castanheiras deverão ter desempenho no IMAT-M compatível com aquele3. 

Raciocínio semelhante se aplica aos demais resultados entre grupos, de forma que uma 

análise multivariada não pode ser dispensada, a fim de que se possa, quantitativamente, 

assegurar, com a devida confiança, as correlações entre o IMAT-M e desempenho tributário dos 

municípios de Rondônia. Este é um campo a ser investigado para futuras pesquisas na área. 

 

 

 

                                                           
3 Exceção seja feita com a Dimensão Renúncia de Receitas, a qual pode influenciar negativamente na 

nota, mas não necessariamente implica em aumento da arrecadação própria.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Este capítulo traz a sumarização dos resultados e das principais conclusões do estudo, 

bem como a resposta encontrada para o problema de pesquisa. 

São expostas ainda as dificuldades e limitações para a execução da pesquisa e proposta 

para trabalhos futuros. 

O Estado Brasileiro tem por finalidade assegurar o bem público ou a satisfação das 

demandas sociais, por meio das ações e políticas públicas adequadas, e o faz, principalmente, 

por meio da arrecadação dos tributos.  

Faz-se necessário, no entanto, algum benchmark para se obter um correto diagnóstico 

acerca do aparelhamento da atividade fazendária, no sentido de constatar sua maturidade no 

intuito de trazer uma reflexão para a necessidade de sua priorização.  

Esta dissertação objetiva solucionar estas lacunas, além de aplicar o índice criado para 

os municípios do Estado de Rondônia.  

Após revisão da literatura, foi criado um framework ou arcabouço, o qual revela ações-

chave ou boas práticas na atuação dos fiscos para uma maior maturidade, e do qual derivou o 

conceito e índice de avaliação. 

Entende-se por maturidade da Administração Tributária o conjunto de boas práticas 

relacionadas à capacidade dos fiscos de serem mais efetivos, eficazes e eficientes na 

arrecadação dos tributos de sua competência constitucional, no sentido de se tornarem menos 

dependentes do sistema de transferências intergovernamentais. Em outras palavras, quanto 

maior a maturidade da AT, maior a capacidade dos fiscos de gerar receita própria e serem 

independentes. 

Com base nesta definição, foi evidenciado o passo a passo para o desenvolvimento de 

um índice de avaliação da maturidade da AT, aplicado aos fiscos municipais, o qual se 

denominou Índice de Maturidade da Administração Tributária Municipal (IMAT-M), com 

questionário adaptado à realidade das fazendas dos municípios brasileiros. 

Não obstante, o framework ou arcabouço pode ser utilizado igualmente para as ATs 

estaduais e também para a Receita Federal do Brasil, com a ressalva da definição das variáveis 

dessas realidades. 

Espera-se, com este estudo, que o mesmo possa ser utilizado para futuras pesquisas na 

área, tanto em sua aplicação direta a diversos municípios, estados ou mesmo a União, quanto 

por meio do cruzamento estatístico da relação entre maturidade e potencial da arrecadação, algo 
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que não foi objeto do escopo da presente dissertação, devido à limitação na obtenção de dados 

de outros municípios. 
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