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Heterodoxias fiscais: uma marca registrada do populismo político 
 
#Economia 
 
OBSERVATÓRIO 
 
Por Marcos André Vinhas Catão, membro do Comite Científico da International Fiscal Association (IFA) e sócio de Vinhas 
e Redenschi Advogados; e Luis Felipe Vasconcelos Catão, pesquisador em Direito no King’s College de Londres. 
 
Um dos maiores males das nações contemporâneas é a falta de estabilidade e segurança jurídica em relação às normas 
tributárias. Trata-se de autêntica afronta a uma das garantias mais valiosas ao constitucionalismo, que é o princípio da não 
surpresa fiscal. A sedução da desmedida edição de normas tributárias se deve ao fato de que governantes creem que 
mexer com a tributação pode ter os mesmos efeitos imediatos em se intervir na moeda ou no comércio internacional, 
porém sem o mesmo desgaste. Aos olhos do público, a tributação é sempre algo complexo e geralmente aborrecido. 
 
Tal permite que medidas tributárias sejam difundidas de modo subliminar e sob a justificativa de um sem número de 
argumentos vazios. Mais recentemente, e, como cobrar tributos depende de previsão em lei, não raramente governos 
aumentam a pressão fiscal pela via da interpretação de leis existentes. A partir daí impõem autuações bilionárias, sem 
precedentes em países com economias muito mais desenvolvidas, para depois conceder anistias às próprias multas 
impostas, restando com algum ganho. 
 
As heterodoxias possuem, via de regra, a cara de cordeiro, mas em pele de lobo. Criam- se tributos que não têm 
parâmetros científicos ou em outros sistemas tributários: aumentam-se alíquotas à máximos sob demandas menos 
elásticas como se o consumidor com menos capacidade econômica desses bens não fosse o mais afetado; contornam o 
princípio de reserva de lei, transformando a  interpretação da administração tributária uma norma; concedem-se isenções 
que distorcem a competitividade e privilegiam empresas e setores, entre outros. E, lamentavelmente, não só por aqui 
como em outras jurisdições, governos se esmeram em produzir desatinos tributários, contrariando uma ciência que tem 
centenas de anos de evolução. 
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Mas o que justifica o fato de que heterodoxias fiscais partem tanto de governos mais à direita, quanto ao centro ou de 
esquerda? A resposta é dada por outra ciência que não a da tributação, qual seja a ciência política. Quando analisamos 
essas heterodoxias, vemos que são a marca registrada de medidas ou de governos com o traço do populismo. Proliferam 
em governos de esquerda, centro ou direita, que não conseguem se manterem de pé, incapazes de comunicar a seus 
concidadãos a realidade e seus erros. Carecem da  sobriedade dos grandes líderes e pensadores que atravessaram as 
crises ensinando aos seus povos a necessidade de afrontar os fatos econômicos e sociais, como única forma de 
enriquecimento das nações, como fizeram Churchill e Hannah Arendt. E ante esse contexto, não é de se estranhar que em 
matéria de heterodoxias fiscais, vejamos tantas medidas paradoxais, onde governos liberais impõem medidas 
protecionistas e governos mais à esquerda concedem seletivas vantagens tributárias às empresas. 
 
Ubíquos são os instantes nos quais o populismo fiscal atemoriza a estabilidade de uma nação. Recentemente, o governo 
conservador de Boris Johnson autorizou uma isenção de tributos à falida empresa de aviação Flybe em valores 
milionários. Em sua superfície, quis transparecer um objetivo nobre, visando à melhoria da infraestrutura e a criação de 
empregos em uma região da Inglaterra. No entanto, ante a natureza econômica de uma isenção, gerou uma justaposição 
com a ideologia de seu partido e que desmascarava seu eleitoreiro propósito de facto: dar benefícios a uma empresa de 
uma região aderente ao Brexit e, assim, consolidar a sua posição de líder por aquelas bandas. 
 
Não bastasse, a medida veio acompanhada de reduções sobre o Imposto de Renda das Pessoas Físicas britânicas para o 
ano de 2020, o qual, como se sabe, será o primeiro ano pós-Brexit. Ou seja, uma forma populista de passar ao 
inconsciente inglês a ideia de que a vida ficou melhor a partir do Brexit. E tudo isso sob a pressão do mesmo partido que o 
está taxando de irresponsável e populista, uma vez que havia negado poucos anos antes medida idêntica em favor de 
uma empresa de aviação em situação similar. Nossa surrealista América Latina é um autêntico celeiro de heterodoxias 
fiscais. O Kirchnerismo, durante anos, impôs alíquotas de exportação às comodities argentinas pelo simples fato de que 
não lhes interessava o setor de agrobusiness forte, conquanto opositores do regime. Passados alguns anos, não só a 
inflação desandou como a produção do agrobusiness argentina se encontra em franca decadência, ano após ano, dada à 
instabilidade fiscal. Não menos curioso foi o kirchnerismo tributar a compra de passagens e gastos com hotéis de 
argentinos no exterior com um imposto de renda na fonte a uma inacreditável alíquota de 15%, para fazer controle 
cambial. 
 
E por mais incrível que isso possa parecer, nosso atual governo, de direção liberal, acaba de elevar por meio de uma 
Medida Provisória a tributação na compra de passagens e hotéis por brasileiros no exterior, aos também inacreditáveis 
14%, sob a justificativa de estimular o turismo interno. E para não parar por aí, não custa lembrar a desastrosa mudança 
de critério de pagamento da contribuição previdenciária sobre a folha para o faturamento de alguns setores e empresas (a 
chamada “redução” da folha). Partindo de uma experiência sem precedentes, e que contraria a lógica do sistema de 
custeio da seguridade social existente em todos os países, esse critério acaba por beneficiar alguns poucos e põe a 
amarga conta da previdência para muitos outros. Por tudo isso, e pelos maus resultados a curto prazo e desastrosos e 
disruptivos efeitos no longo, é sempre de bom alvitre evitar heterodoxias fiscais. Estabilidade e segurança jurídica são 
marcas de países desenvolvidos. Heterodoxias fiscais são experimentos econômicos sem fundamento e, como tal, marcas 
do populismo, do atraso e do empobrecimento. 


