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RESUMO 
Para diagnóstico da conjuntura nacional atual, assolada por crises 
sistêmicas e sanitárias, que refletem em vítimas de uma miserabilidade 
desassistida, busca-se analisar a forma como está instituída a cobrança 
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física no ordenamento brasileiro e 
como isso reflete no orçamento público. Sendo as escolhas pela não 
política também parte elementar de uma agenda de políticas públicas, 
cumpre desvendar os reflexos da Lei nº 9.249/1995, que isenta lucros e 
dividendos há quase trinta anos, na criação e fomento - ou, melhor, na 
ausência de criação e fomento - de políticas públicas, em razão de um 
sistema tributário e de uma lógica arrecadatória pautados na ordem do 
esvaziamento público em primazia ao privado. Para isso, importante 
compreender o sistema tributário brasileiro, seus princípios, Estado e 
conceitos análise e avaliação de políticas públicas e sociais. 
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ABSTRACT 
In order to diagnose the current national conjuncture, beset by systemic 
and health crises, which reflect on victims of unassisted misery, we seek 
to analyze how the collection of the Personal Income Tax is instituted in 
the Brazilian legal system and how this reflects on the public budget. As 
non-political choices are also an elementary part of a public policy 
agenda, it is necessary to unveil the reflexes of Law nº 9.249/1995, 
which has exempted profits and dividends for almost thirty years, in the 
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creation and promotion - or, better, in the absence of creation and 
promotion - of public policies, due to a tax system and a collection logic 
guided in the order of public emptying in primacy to the private. For this, 
it is important to understand the Brazilian tax system, its principles, 
State concepts, analysis of public and social policies. 

 
Keywords: Affected by dam; Social mobilization; State; Oiticica Dam. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A tributação brasileira é regida, em especial, pelo Código Tributário Nacional – CTN 

(BRASIL, 1966) e pela Constituição Federal - CF (BRASIL, 1988). Além destes diplomas 

elementares, diversas outras leis ordinárias, complementares, medidas provisórias e decretos-

lei compõem o ordenamento tributário regulando as relações físicas e jurídicas, sejam elas de 

consumo, aquisição, comercial ou transacional. 

Nos termos do artigo 3º, do CTN (BRASIL, 1966) “tributo é toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato 

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. 

Neste sentido, tributo, para o sistema brasileiro, possui natureza jurídica de prestação 

pecuniária e não punitiva (como a multa, por exemplo), instituído exclusivamente por lei 

complementar, nos termos do artigo 146, inciso III, da CF/88 (BRASIL, 1988) (embora possa ser 

regulamentado por outros institutos legislativos), mediante uma modalidade de lançamento de 

cobranças e valores. 

Especificamente quanto ao Imposto sobre a Renda, ainda que o artigo 153, §2º, inciso I, 

da Constituição Federal (BRASIL, 1988), elenque como primordial a observância aos critérios da 

progressividade, universalidade e generalidade, é estrutural ao tema a análise específica da 

justiça fiscal, acima de quaisquer outros princípios, pois perpassa pelos critérios de valores 

mínimos e máximos que permitem uma incidência sobre os salários, por exemplo, mas não 

sobre dividendos. 

Ainda que o conceito de justiça seja plural e metafísico, entende-se, a nível fiscal, que 

ela reside onde há o equilíbrio entre as possibilidades mínimas do contribuinte e as 

necessidades máximas do cofre público. Assim, reside em tal princípio a cumulatividade, o 

binômio possibilidade-necessidade, a equitatividade e a legalidade. No mais, é preciso a 

incidência do princípio da cooperação entre o poder executivo do Estado, o legislativo e o 
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judiciário no processo de criação, aplicação e execução das normas tributárias rumo à justiça 

fiscal.  

Nesse interim, a justiça fiscal sugere, portanto, uma comunhão entre diversos outros 

princípios e, até mesmo, áreas do conhecimento para sua efetivação. 

Supõe-se que esta análise totalizante, comungada a outras áreas do conhecimento para 

além da tecnicidade jurídica, atrelada às teorias de Estado, governança, orçamento e fundo 

público, encontra os fundamentos para a compreensão da manutenção, por quase trinta anos, 

da Lei nº 9.249/1995 no ordenamento brasileiro, bem como a necessidade de sua revogação 

para fins de abastecimento dos cofres públicos. Assim, o problema é ainda mais estrutural: o 

porquê a lei de isenção fiscal de lucros e dividendos permanece na estrutura do Estado desde 

1995, mesmo sem supostas razões? Quando analisados o conceito de Estado dentro da 

estrutura capitalista como forma política de perpetuação da ordem dominante, possíveis 

respostas saltam aos olhos.  

Ou seja, a decisão política de isentar lucros e dividendos, deixando de abastecer os 

cofres públicos com orçamento que poderia ser destinado à ampliação, criação ou fomento de 

políticas públicas - a tal da natureza social das finanças trabalhada pela professora Maria Chaves 

Jardim (JARDIM, 2011) - é supostamente condizente com a forma mercantil operante, que 

reflete diretamente na postura e estrutura do Estado, para além do caráter de governo que o 

assuma. 

Assim, pode-se afirmar que a Lei nº 9.249/1995, componente do conjunto de 

desigualdade legislativa do país, se torna ainda mais questionável em tempos de real 

necessidade de abastecimento dos cofres públicos para devolutiva social de políticas de 

distribuição de renda e amortização de impactos – sendo este o mais forte fator para um estudo 

crítico sobre as concepções neoliberais de Estado e de suas prioridades tributárias. 

Com isso, o caminho teórico que será melhor esmiuçado no desenvolvimento visa: 

(i) a análise do sistema tributário brasileiro e seus princípios; 

(ii) apontar criticamente a ideia de um Estado neutro; e, 

(iii) a correlação com teorias de análise e avaliação de políticas. 
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1.1 Objetivos e procedimentos metodológicos 

 

O objetivo desta pesquisa é avaliar a isenção aos lucros e dividendos concedida pela Lei 

nº 9.249/1995 e, sobretudo, seus reflexos nas possibilidades de criação e fomento de políticas 

públicas através de uma arrecadação pautada na ordem neoliberal, a partir de uma revisão 

bibliográfica sobre o sistema tributário brasileiro e sobre os conceitos de Estado.  

Através de um método histórico, material e dialético, pretende-se alcançar a 

congruência entre os levantamentos bibliográficos técnico-jurídicos e sociopolíticos; guiados 

pela finalidade de uma pesquisa descritivo-exploratória, buscando realizar uma revisão 

bibliográfica para entender a fundo a linha tênue entre a tributação e as políticas públicas.  

O trabalho tem, portanto, uma dimensão predominantemente qualitativa por propor 

uma alternativa teórico-prática de política púbica calcado em novos modelos de tributação e, 

até mesmo, de sociabilidade.  

 

2 DIREITO TRIBUTÁRIO, ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Para o direito puro e positivista, o Estado define-se apenas como sociedade política, 

neutra e constitucionalmente democrático e federalista, sendo fundamentado pela soberania, 

cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e 

pluralismo político (artigos 1º a 4º, da CF/88) (BRASIL, 1988).  

O Estado, por sua própria configuração e papel dentro do modo de produção moderno, 

afasta-se, por completo, de quaisquer estigmas de neutralidade. Por isso, também se faz 

necessária uma abordagem crítica no espectro jurídico. O jurista Alysson Mascaro, na obra 

“Estado e Forma Política” cumpre esta tarefa. 

A começar combatendo a análise limitada e positivista do direito sobre Estado, afirma: 

“o avanço na compreensão do Estado, na atualidade, se faz, necessariamente, superando todas 

as mistificações teóricas que ainda se limitam apenas a definições jurídicas ou metafísicas de 

que o Estado é o bem comum ou legítimo” (MASCARO, 2013, p. 13). Em comunhão aos conceitos 

traçados sistemicamente neste capítulo, para o jurista o Estado: 
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Tal qual se apresenta na atualidade, não foi uma forma de organização política vista 
em sociedades anteriores da história. (...) O Estado assim se revela como um aparato 
necessário à reprodução capitalista, assegurando a troca das mercadorias e a própria 
exploração da força de trabalho sob forma assalariada. As instituições jurídicas que se 
consolidam por meio do aparato estatal – o sujeito de direito e a garantia do contrato 
e da autonomia da vontade, por exemplo – possibilitam a existência de mecanismos 
apartados dos próprios exploradores e explorados. (...) Exsurge o Estado como terceiro 
em relação à dinâmica entre capital e trabalho. Este terceiro não é um adendo nem 
um complemento, mas parte necessária da própria reprodução capitalista. Sem ele, o 
domínio do capital sobre o trabalho assalariado seria domínio direto – portanto, 
escravidão ou servidão. Daí a dificuldade em se aperceber, à primeira vista, a conexão 
entre capitalismo e Estado, na medida em que, sendo um aparato terceiro em relação 
à exploração, o Estado não é nenhum burguês em específico nem está em sua função 
imediata. (...) O aparato estatal é garantia da mercadoria, da propriedade privada e 
dos vínculos jurídicos de exploração que jungem o capital e o trabalho. (MASCARO, 
2013, p. 17-18). 

 

Para além desta figura posta na superestrutura como fundamental à contradição capital 

e trabalho, denunciado por Marx, Mascaro redige, ainda, sobre a figura repressiva do Estado, 

conforme o conceito de contrainsurgência de Marini (MARINI, 2008). Nota-se: “A repressão, 

que é um momento decisivo da natureza estatal, deve ser compreendida em articulação com o 

espaço de afirmação que o Estado engendra no bojo da própria dinâmica de reprodução do 

capitalismo” (MASCARO, 2013, p. 19). 

Posto isso, pode-se afirmar que, diferente do direito positivista, Mascaro observa o 

Estado a partir da ótica de classes e conjuntura sócio-político-econômica da história atual, assim 

como o fazem os marxistas latino-americanos do primeiro nicho.  

Com isso, Mascaro (2013) delata, ainda, as transmutações que etimologicamente o 

direito buscar fazer, como, por exemplo: nominar “Estado Democrático de Direito”, para 

esconder uma figura ativa e interventora do Estado-classe; nominar “autonomia da vontade”, 

para dissimular o contrato entre desiguais na relação exploratória de trabalho; e, nominar 

“sujeito de direito”, para ocultar as mazelas perpetradas contra classes e grupos sociais.  

O mesmo ocorre com o Estado, sendo por isso que Mascaro (2013) denomina o 

fenômeno como “forma-política”, o direito como “forma-jurídica” e as relações mercadológicas 

de “forma-valor”, fazendo, com isso, que estas instituições tomem uma proporção maior do 

que o positivismo busca camuflar.  

Normas constitucionais podem até conceder uma característica neutra e burocrática, 

mas no geral, ao ser analisado no todo das formas acima, é que o Estado se revela (MASCARO, 

2013). 
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A forma política estatal deve ser buscada no seu interior e em suas instituições 
próprias, para o reconhecimento de sua manifestação imediata, mas só pode ser 
identificada estruturalmente mediante a sua posição no conjunto da reprodução das 
relações sociais capitalistas. É justamente tal elemento externo a si que lhe dá 
identidade. Em sociedades do passado houve algum grau de separação do poder 
político do poder econômico. No entanto, somente as relações sociais capitalistas 
constituem formas sociais como forma-valor, forma-mercadoria, forma-sujeito de 
direito. É apenas entrelaçada estruturalmente nesse conjunto que a forma estatal se 
revela. Seus atributos internos podem lhe dar a dimensão de suas variantes, mas sua 
posição no contexto geral das relações sociais dá-lhe causa, identidade e existência. 
(MASCARO, 2013, p. 27). 

 

Mascaro (2013) apresenta, por fim, o conceito de “conformação” para explicar a junção 

da forma-política com a forma-jurídica, no sustentáculo do modo de produção atual: 

 

O Estado conforma o direito num processo de específica aparição estrutural: a forma-
jurídica já se institui como dado social presente e bruto quando o Estado lhe dá trato. 
Os agentes da produção já se apresentam na estrutura social capitalista como sujeitos 
de direito, operando relações sociais concretas, quando os Estados os definem 
formalmente como tais e lhes dão seus contornos peculiares, como as atribuições de 
capacidade. São as normas estatais que conformam o sujeito de direito a poder 
realizar vínculos contratuais livremente a partir de uma idade mínima estabelecida, 
mas esse sujeito já se impunha na estrutura social por derivação direta da forma-
mercadoria. A manifestação social do sujeito de direito advém estruturalmente da 
própria dinâmica da reprodução capitalista. A institucionalização normativa do sujeito 
de direito, os contornos da capacidade e as garantias a essa condição jurídica é que 
são estatais. A troca de mercadorias e o trabalho feito mercadoria são os dados que 
talham a forma-sujeito de direito. A normatividade estatal opera sobre essa forma já 
dada, conformando-a. Não é errado encontrar um vínculo próximo entre forma-
política e forma-jurídica, porque, de fato, no processo histórico contemporâneo, o 
direito é talhado normas estatais e o próprio Estado é forjado por institutos jurídicos. 
Ocorre que o vínculo entre forma-política e forma-jurídica é de conformação, 
realizando entre si uma espécie de derivação de segundo grau, a partir de um fundo 
primeiro e necessário que é derivado diretamente da forma-mercadoria. É o aparato 
estatal já necessariamente existente e as formas jurídicas já anunciadas socialmente 
que se encontram para, então, estabelecer um complexo fenomênico político-jurídico. 
(MASCARO, 2013, p. 41). 

 

No mesmo sentido que Mascaro (2013) chamou o fenômeno de “derivação”, o professor 

Camilo Onoda Caldas o denomina como “Teoria da Derivação” (2015). Ou seja, Estado e Direito 

nada mais são do que “os mecanismos existentes por meio dos quais a burguesia consegue 

manter-se como classe dominante e reproduzir as condições da reprodução capitalista” 

(CALDAS, 2015, p. 202). 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1935 

Posto isto, ou seja, posta a conceituação sistêmica interdisciplinar sobre Estado, e 

compreendo-o como instituição não-neutra, que superestrutura as determinações materiais da 

vida no capitalismo, resta esclarecido um ordenamento tributário com sistema regressivo de 

tributos que não incide, com maior precisão, em grandes fortunas, e que se exime de abastecer 

os cofres públicos ao isentar lucros e dividendos, deixando, com isso, políticas públicas e sociais 

relegadas ou esvaziadas. Trata-se postura fundante do papel superestruturante do Estado, 

garantidor do sistema de capital vigente, que eleva o país para uma dependência econômica e 

social aos países centrais. 

Através da afirmação de que “é por conta disso que o Estado não destrói o núcleo da 

forma-jurídica, porque tal destruição é tanto do direito quanto do capitalismo, e, portanto, do 

próprio Estado” (MASCARO, 2013, p. 42) desmonta-se a narrativa de que basta boa 

governabilidade para que as estruturas e superestruturas sociais se desmantelem, vez que 

comportam, em conjunto, o condão de manutenção do modo operativo, produtivo e relacional 

vigente. 

A partir da definição de Estado adotada é que se torna possível compreender os papeis 

exercidos por esta instituição, especialmente, dentre eles, o de promoção de bem-estar social, 

desenvolvimento socioeconômico e criação ou fomento de políticas públicas e sociais.  

Políticas e agendas públicas podem ser pouco ou melhor valorizadas a depender do 

plano de governo do executivo ou legislativo em mandato. Entretanto, o que se pretende 

destacar é que, ainda com excelência em programa, a estrutura do aparelho estatal, por si só, 

pela forma como opera dentro do modo de produção atual, barrará alterações estruturais. 

Sobre tais limites, o professor argentino Claudio Katz, autor sobre desenvolvimento e 

neodesenvolvimento no neoliberalismo e da teoria da dependência, afirma: 

 

O modelo neodesenvolvimentista também mostrou seu esgotamento, especialmente 
a partir da oposição dos setores burgueses que anteriormente o apoiaram. A crise do 
capitalismo internacional atingiu em cheio as economias latino-americanas, que 
seguem subordinadas, na esfera periférica do processo de acumulação do capital 
mundial, como nos explica a teoria da dependência. (KATZ, 2016, p. 09). 

 

A nível Brasil e demais países da América Latina, o neodesenvolvimentismo se desdobra 

de igual modo, rendido ao modo de produção mundialmente majoritário, limitado por suas 

estruturas e superestruturas, especialmente se tratando de países dependentes: 
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O neodesenvolvimentismo coincide com as propostas de incorporar mais 
regulamentação estatal ao capitalismo neoliberal para estabilizar seu funcionamento. 
Ao cabo de várias décadas de privatizações, desordem financeira e descontrole dos 
negócios, o sistema imperante necessita reintroduzir maior controle público para 
diminuir os desequilíbrios gerados pelo reinado do lucro. As teorias 
neodesenvolvimentistas costumam descrever futuros promissores para a América 
Latina, caso adotem modelos de competitividade cambial, tributação responsável e 
moderação salarial. Mas convém analisar estas propostas à luz de experiências já 
ensaiadas na região. (KATZ, p. 183-184). 

 

Face o prisma de Estado adotado e de análise conjuntural nacional e internacional de 

bases neoliberais, com políticas neodesenvolvimentistas, é que se discutem as políticas 

públicas. Isto porque, o estudo e avaliação de políticas públicas, ou o estudo e avaliação do 

porquê da ausência delas, depende de um contexto que as possam explicar. 

Criar ou fomentar políticas públicas não se resume apenas à prioridade de agenda ou 

mera liberalidade governamental. Prova disso, é que a escolha pelo esvaziamento dos cofres 

públicos através da não tributação sobre os lucros e dividendos, compõem uma forma-política 

e jurídica convergente ao neoliberalismo alastrado em território brasileiro há mais de três 

décadas. 

Assim, políticas públicas não são apenas os conceitos objetivos e fechados que a 

definem, de forma neutra e imutável, mas também não podem ser conceituadas à mercê da 

mutabilidade de uma época, vez que possui limites próprios de um sistema, que as tornam 

objetivamente realizáveis por estarem dentro de uma determinada ordem – a capitalista. 

Afinal, questões como saúde e seguridade, por exemplo, não serão políticas públicas pontuais, 

temporárias e mera liberalidade de agenda de governo num modelo de sociedade que as 

encarem como fundantes e indispensáveis.  

Neste sentido, a dialética entre objetividade e subjetividade, num espectro totalizante 

político-sócio-econômico, é quem define o que são políticas públicas e as análises e avaliações 

sobre tais. Frente a isto, dentre os modelos e abordagens de análise suscitados pelos estudiosos 

de políticas públicas – institucionalista, processo político, teoria dos grupos, teoria das elites, 

racionalismo, incrementalismo, teoria dos jogos, teoria da opção pública, teoria sistêmica, 

neoinstitucionalista e marxista – o que melhor se enquadra ao conceito de Estado e à leitura de 

sociedade ora trabalhados, é o marxista. 

De início, cumpre lembrar que análise e avaliação de políticas públicas cumprem um 

papel metodológico e científico, razão pela qual uma abordagem marxista corresponde a este 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1937 

pré-requisito, enquanto método – materialista-histórico-dialético – que, por vezes, é 

desmerecido dentro dos espaços de pesquisa: “Não há dúvidas de que os teóricos, tanto os 

clássicos como os contemporâneos, fazem a crítica ao marxismo a partir de uma caricatura, 

bastante grosseira, do que seria essa teoria” (CODATO; PERISSINOTTO, 2009, p. 148). 

No mais, a abordagem marxista perpassa análises superficiais e combate o reducionismo 

de uma perspectiva estatal pluralista de neutralidade: 

 

O funcionamento do Estado capitalista deve ser explicado a partir dos vínculos 
objetivos (e não subjetivos, isto é, interpessoais) existentes entre essa instituição 
política e a estrutura de classes; logo, aqueles que controlam, dirigem ou ocupam os 
principais centros de poder do aparelho estatal (a “burocracia”), independentemente 
de sua origem social, crenças e motivações específicas, estão destinados, queiram ou 
não, a reproduzir a função objetiva do Estado, que consiste em manter a coesão social 
de uma determinada formação social; isso seria válido mesmo em qualquer forma de 
regime político (democracia burguesa, ditadura militar, fascismo, elitismo, estatismo 
autoritário), onde o pessoal que comanda a gestão do Estado é sensivelmente 
diferente. Conclui-se daí, portanto, que o problema central para o pesquisador de 
orientação marxista deve ser “que relações sociais de dominação o Estado reproduz?”, 
e não “quem decide?”, ou “quem governa?”, sendo essas duas últimas questões 
menores ou mesmo desimportantes quando comparadas à primeira. (CODATO; 
PERISSINOTTO, 2009, p. 143-144). 

 

Posta esta revisão bibliográfica, resta clara a comunhão dos institutos apresentados com 

a Lei nº 9.249/1995, que integra e é uma das protagonistas de um orçamento público destinado 

às políticas públicas e sociais esvaziado, em detrimento de contrarreformas e miserabilidade 

acentuada, em especial em tempos de crise econômica e sanitária. Traçar o espectro tributário 

de inserção da Lei nº 9.249/1995, alocando-o numa contextualização sócio-político-econômica 

de Estado e de análise e avaliação de políticas públicas, permite compreender como o direito e 

as demais instituições são bases fundantes na manutenção do modelo econômico vigente, 

razão para que os estudos ultrapassem a esfera tecnicista e fragmentada dos olhares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscou-se compreender o porquê da manutenção de uma lei que impacta tão 

negativamente o enriquecimento do orçamento público por quase trinta anos, mesmo em 

tempos de acentuação de crises e miserabilidade; e, por que e como ela influencia no debate 

sobre políticas públicas e sociais. 
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A partir de um levantamento bibliográfico sobre Estado e análise e avaliação de políticas 

públicas, torna-se possível defender que a Lei nº 9.249/1995, que isenta lucros e dividendos, 

cabe perfeitamente dentro do modelo de sociabilidade capitalista e de uma Era Neoliberal de 

esvaziamento do público em prevalência ao privado. 

Sendo, em síntese, o “lucro” o resultado positivo de uma determinada atividade 

empresarial, e “dividendos” a parcela destes lucros distribuída entre sócios e acionistas, fica 

clara a ideação de prioridades das instituições Estado – forma-política – e Direito – forma-

jurídica – dentro do lastro de mercantilização da vida da sociabilidade capitalista. 

Entretanto, embora novos modelos de Estado e de relações sociais sejam precisos, 

reformas que busquem a inversão desta lógica, como a tributária, incidindo sobre fortunas, 

lucros, dividendos e heranças, são essenciais para a melhora da materialidade da vida humana 

a partir de um orçamento mais enriquecido para políticas públicas e sociais. 
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