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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar os impactos estruturais decorrentes da estrutura 

tributária atual, e o nível da Carga Tributária Brasileira, entendendo como se originaram e 

observando o seu impacto na economia e na sociedade. Será realizada uma comparação 

internacional para identificar os pontos onde o Brasil se difere do resto do mundo, e se isto 

influencia ou não as atividades econômicas e a qualidade de vida da população. Por fim, iremos 

comentar sobre o tributo IBS, que está em pauta pelo Governo Federal Brasileiro e explanar 

sobre as suas qualidades e características, indicando os pontos fracos do sistema tributário que 

este deseja atacar e opinar sobre os possíveis benefícios de sua implementação e outros modos 

de melhorar a taxação sobre o consumo de bens e serviços, tais como Renda, Folha de Salário, 

Propriedade e os Regimes simplificados de tributação. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, é comum a discussão a respeito de reformas necessárias para o futuro do país. 

Reformas essas que têm como características, mudar o rumo da economia, melhorar 

distribuição de renda e reduzir a pobreza. Uma das reformas rotineiramente discutidas é em 

relação ao sistema tributário brasileiro. 

O sistema tributário brasileiro enfatiza majoritariamente os impostos indiretos. A 

insistência do país em cobrar impostos sobre bens e serviços (impostos indiretos), em 

detrimento de impostos sobre a renda e a propriedade (impostos diretos) resulta em um sistema 

extremamente regressivo, no qual famílias de renda proporcionalmente menor, financiam a 

maior parte do Estado. 

Não sendo o bastante a regressividade do sistema, a carga tributária brasileira também 

é altíssima, sendo pouco convertido para a população em bons serviços e melhora da qualidade 

de vida da população. 

Portanto, esse estudo tem como objetivo analisar o histórico da evolução da carga 

tributária brasileira, de acordo com os diferentes governos, demonstrar onde o governo tem 

arrecadado mais ou menos tributos e analisar qual seria a maneira ideal de tributação para que 

a população de menor renda possa ter uma qualidade de vida melhor. 

Dessa maneira, o objetivo analisar os impactos estruturais decorrentes da estrutura 

tributária atual, e o nível da Carga Tributária Brasileira, entendendo como se originaram e 

observando o seu impacto na economia e na sociedade. Será realizada uma comparação 

internacional para identificar os pontos onde o Brasil se difere do resto do mundo, e se isto 

influencia ou não as atividades econômicas e a qualidade de vida da população.  

Para tanto o trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro deles são analisadas 

as mudanças ocorridas no sistema tributário brasileiro de acordo com o objetivo do governo 

vigente. No segundo, a carga tributária brasileira recente desde o ano de 2002 até 2017 é 

comparada em uma perspectiva internacional, visando entender os principais pontos causadores 

da regressividade do sistema. Finalmente, o terceiro capítulo será comentado sobre o novo 

tributo, o IBS, ainda em pauta no governo e diversas maneiras de melhorar o sistema tributário, 

visando reduzir a sua complexidade nas principais categorias de tributos: consumo, renda, folha 

de salários, propriedade entre outros.  
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CAPÍTULO 1 – A EVOLUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA 

 

Este capítulo visa mostrar a evolução da Estrutura Tributária no período de 1964 aos 

anos 2000. Mas antes de descrever os motivos que fizeram com que ocorressem transformações 

na estrutura tributária diante das diferentes formas de atuação do Governo, é necessário 

entender quais são as funções de um governo através da política fiscal. 

Segundo Giambiagi e Além (2016), a ação do governo através da política fiscal abrange 

três funções básicas. Sendo a primeira, a função alocativa, que está relacionada ao fornecimento 

de bens públicos. A segunda é a função distributiva, que diz respeito a ajustes na distribuição 

de renda de forma justa. Por último a função estabilizadora, que tem como objetivo o uso da 

política econômica para gerar alto nível de emprego, estabilidade dos preços e obtenção de uma 

taxa apropriada de crescimento econômico. 

Para o Governo desempenhar as funções descritas anteriormente, é necessário que haja 

recursos. A principal fonte de receita do setor público é através da arrecadação tributária. Para 

que se tenha um sistema tributário próximo do “ideal”, são levados em consideração alguns 

aspectos como: o conceito de equidade, que tem por objetivo distribuir o ônus tributário de 

forma equitativa entre os indivíduos da sociedade; o conceito de progressividade, seguindo o 

princípio de que se deve tributar mais quem tem uma renda mais alta; o conceito de 

neutralidade, pelo qual os impostos devem ser de forma que não gerem impactos negativos 

sobre a eficiência econômica, e ; o conceito de simplicidade, que busca fazer com que haja uma 

fácil compreensão do contribuinte e de fácil arrecadação para o governo. 

Porém, no Brasil, a política fiscal e a tributação por diversas vezes, deixaram de lado os 

aspectos abordados para se ter um sistema tributário próximo do ideal para ser instrumento do 

Estado, de acordo com as suas necessidades. 

Este capítulo tem o objetivo de descrever de forma compreensível, as diferentes funções 

dadas à política fiscal através da carga tributária, de acordo com o tipo de intervenção do Estado 

na economia em que o país se encontrava. 

 

1.1.A Reforma Tributária De 1965 E Seus Efeitos 
 

Com a ditadura militar instaurada no Brasil, através de um golpe militar em 31 de março 

de 1964, o país passou por um momento onde as liberdades individuais foram anuladas, os 
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partidos políticos extinguidos e recriados na forma de bipartidarismo, para atender de melhor 

forma aos interesses do Governo. Fortes repressões às greves e reivindicações de sindicatos são 

marcas desse governo que se instalou no poder por mais de 20 anos. 

Porém, sem oposição, diversas reformas do setor público e economia essenciais, que 

antes, devido à conflito de interesses não prosperavam, foram à frente. Reformas como 

administrativa, bancária, financeira e tributária, moldaram uma nova imagem do governo, 

priorizando o processo de acumulação e sacrificando o papel do sistema tributário como 

instrumento de redução das desigualdades. Porém, antes de explicitar o objetivo da reforma 

tributária dos anos de 1965/1966, é importante observar alguns acontecimentos anteriores à 

reforma. 

O plano de metas lançado pelo Governo Juscelino Kubitschek, período compreendido 

entre 1956 e 1960, foi um ambicioso programa de industrialização e modernização, com 

previsões esperançosas para acelerar o crescimento econômico através da indústria, produção 

de aço, alumínio e outros metais, além da construção de uma nova capital: Brasília. Para isso, 

JK se apoiou em pesados investimentos públicos e privados nos setores industrial e de 

infraestrutura econômica. 

Então, é notório que o governo de JK entregou aos seus sucessores uma economia maior 

e mais desenvolvida, porém, deixou-lhes deteriorado alguns dos principais indicadores sociais 

do país, como a dívida externa e a inflação. 

Assim, após a instauração do governo militar, o primeiro plano econômico do governo 

foi o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG). Lançado em novembro de 1964, o 

PAEG tinha como objetivo o desenvolvimento econômico do país, conter o processo 

inflacionário, assegurar, através de políticas de investimento, oportunidades de emprego, 

corrigir a tendência de déficits do balanço de pagamentos e melhorar a qualidade de vida da 

população. 

Para conseguir atingir estes objetivos, o PAEG se utilizaria de: uma política de redução 

do déficit de caixa governamental, para aliviar progressivamente a pressão inflacionária dele 

resultante; uma política tributária destinada a fortalecer a arrecadação e a combater a inflação; 

uma política monetária condizente com os objetivos de estabilização dos preços; um sistema 

bancário destinado a fortalecer o nosso sistema creditício ajustando-o às necessidades de 

combate à inflação e de estímulo ao desenvolvimento; uma política de investimentos públicos, 

orientada de modo que fortalecesse a infraestrutura econômica e social do país, que criasse as 
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economias externas necessárias ao desenvolvimento das inversões privadas e que atenuasse 

desequilíbrios regionais e setoriais. 

Quanto à redução do déficit público, não se pode ser analisada sem falar da política 

tributária que seria implementada, pois a primeira (redução do déficit) é consequência direta da 

segunda (Reforma tributária), como analisa Varsano (1981, p. 211). 

Uma das preocupações fundamentais da reforma foi elevar o nível de esforço fiscal da 

sociedade, aumentando consequentemente a receita tributária para fazer face ao déficit do 

Governo e a novas necessidades de dispêndio. O déficit era atribuído a um aumento dos gastos 

públicos, devido ao crescimento da população e à industrialização, sem que o sistema tributário 

fosse capaz de gerar os recursos necessários para financiar o aumento de despesas. 

Ou seja, o déficit público seria combatido majoritariamente pela elevação da carga 

tributária e reforma do sistema tributário nacional. Segundo Oliveira (2013), “a reforma 

tributária, que teve início com a Emenda Constitucional (EC) nº 18, de 01/12/1965, e 

completou-se com a aprovação do Código Tributário Nacional (CTN), pela Lei nº 5.172, de 

25/10/1966, teve as seguintes prioridades: 

a) Depurar o sistema de impostos inadequados para o estágio de desenvolvimento 

atingido pelo país e ajustá-lo à nova realidade econômica; 

b) Recompor a capacidade de financiamento do Estado, adequando-a ao novo papel que 

havia assumido na condução do processo de acumulação; 

c) Transformar o instrumento tributário em uma poderosa ferramenta do processo de 

acumulação; 

d) Criar incentivos fiscais e financeiros para estimular/apoiar setores considerados 

estratégicos no novo modelo de desenvolvimento; e  

e) Desenhar um modelo de federalismo fiscal que contribuísse para que os recursos 

repartidos entre as esferas governamentais fossem prioritariamente destinados para 

viabilizar os objetivos do crescimento.” 

Portanto, a reforma tributária de 1965, elaborada pelos professores Gilberto de Ulhôa 

Canto, Rubens Gomes de Souza e Gerson Augusto da Silva, na gestão de Otávio Gouveia de 

Bulhões e Roberto Campos nos Ministérios da Fazenda e do Planejamento do Governo Castello 

Branco deu uma nova cara ao sistema tributário, e teve o objetivo de fazer o equilíbrio 

orçamentário e utilizá-la como instrumento de acumulação de capital, adequando-a à nova 

função do Estado. Assim, deixando de lado o objetivo de equidade e de ferramenta de redução 

das desigualdades sociais. 
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De acordo com a bibliografia consultada para a formulação deste capítulo, o sistema 

tributário conheceu uma grande modernização, adequando-se ao estágio de desenvolvimento 

atingido pela economia brasileira e ao novo papel que o Estado vinha desempenhando. 

Segundo Oliveira (2013), o primeiro ponto é que, com o objetivo de dar maior 

racionalidade ao sistema tributário e fechar as portas para a criação indiscriminada de impostos 

por todos os entes federativos – o que praticamente conduzira à formação de três sistemas 

tributários autônomos, sem conexão entre si, com prejuízos para o sistema produtivo e para 

competitividade da economia -, eliminou-se a competência residual da decretação de impostos 

para estados e municípios, restringindo à União poderes para instituir novos tributos. 

Em segundo lugar, o sistema foi depurado de vários impostos que eram manejados como 

meros instrumentos de socorro financeiro para o governo atender às necessidades de caixa, 

como casos evidentes de impostos sobre indústrias e profissões, do imposto do selo e imposto 

de licença, que prejudicavam o sistema produtivo ao distorcer preços relativos e aumentar os 

custos de produção. Em contrapartida, estabeleceu-se claramente bases de incidência dos 

impostos que os substituiriam, como o imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISS), o 

imposto sobre transporte e comunicações (ITC) e o IOF. 

Segundo o autor, o terceiro ponto é que os tributos foram organizados, pela primeira 

vez, à luz de suas bases econômicas, dando mais visibilidade e racionalidade à política 

econômica para viabilizar seus objetivos. Classificados em dois setores, interno e externo, 

foram enquadrados em quatro grupos: comércio exterior, patrimônio e renda, produção, 

circulação e consumo de bens e serviços e impostos especiais. 

Além de ser bem sucedida quanto ao objetivo de reequilibrar novamente as finanças 

públicas do Brasil - tendo a receita do Tesouro Nacional atingido em 1962 o marco de 8,6% do 

PIB, recuperando para perto dos 12% em 1965 (VARSANO, 1996) -, a reforma de 1965/1966 

decidiu pela extinção dos impostos cumulativos, adotando em substituição ao imposto sobre 

valor agregado, o ICM, e pela primeira vez, o país detinha de um sistema com objetivos 

econômicos, com a estratégia de crescimento acelerado. 

Com a autorização confirmada nas constituições de 1967 e 1969, houve uma crescente 

integração de contribuições sociais, criadas à margem do sistema tributário, chamadas de 

contribuições parafiscais, que visavam o financiamento de políticas sociais específicas, como 

era o caso do salário-educação e da contribuição previdenciária, ou para formação de recursos 

para o financiamento de longo prazo da economia, casos do Fundo de Garantia do Tempo de 
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Serviço (FGTS), criado em 1967, e dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação 

do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criados em 1969 e 1970, respectivamente. 

 

Tabela 1 - Estrutura Tributária: competências e partilha dos tributos nas três esferas 

(porcentagem em relação ao PIB) 

 

Competências 
Partilha/Distribuição 

União Estados Municípios 
  União 100,0 - - 
Importação 100,0 - - 
Exportação 100,0 - - 
Propriedade territorial rural 80,0 10,0 10,0 
Renda e proventos 80,0 10,0 10,0 
Produtos industrializados 100,0 - - 
Operações Financeiras 100,0 - - 
Transporte, salvo o de natureza estritamente municipal 100,0 -  
Serviços de comunicações 40,0 48,0 12,0 
Combustíveis e lubrificantes 40,0 50,0 10,0 
Energia elétrica 10,0 70,0 20,0 
Minerais 100,0 - - 
Taxas 100,0 - - 
Contribuição de melhorias - 50,0 50,0 
  Estados - 50,0 50,0 
Transmissão de bens imóveis - 80,0 20,0 
Propriedade de veículos automotores - 100,0 - 
Circulação de mercadorias - 100,0 - 
Taxas - - - 
Contribuição de melhorias - - - 
  Municípios - - - 
Propriedade territorial urbana - - 100,0 
Serviços de qualquer natureza - - 100,0 
Taxas - - 100,0 
Contribuição de melhorias - - 100,0 
Fontes: Oliveira (2010, pág.33) 

Como explicado acima, os estados sofreram limitações quanto ao seu poder de tributar 

e de criar impostos e, em 1968, as transferências foram restringidas. O Ato Complementar nº 

40/68 reduziu, de 10% para 5%, os percentuais do produto da arrecadação do IR e do IPI 

destinados aos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE e FPM), 

respectivamente. Em contrapartida, criou o Fundo Especial (FE), cuja distribuição e utilização 

dos recursos eram inteiramente decididas pelo Poder Central, destinando a ele 2% do produto 
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da arrecadação daqueles tributos. O Ato também condicionou a entrega das cotas dos fundos a 

diversos fatores, inclusive à forma de utilização dos recursos. A autonomia fiscal dos estados e 

municípios foi reduzida ao seu nível mínimo, aí permanecendo até 1975 (VARSANO, 1996, p. 

13). 

Assim, combinadas com a retomada do crescimento econômico no final da década de 

1960, juntamente com as mudanças administrativas e operacionais introduzidas no fisco 

federal, propiciaram um aumento significativo da carga tributária, ampliando a capacidade de 

financiamento não inflacionário do Governo de um nível médio de 16,5% do PIB entre 

1963/1964, para 25% a 26% no final da década, mantendo-se nesse patamar durante toda a 

década seguinte, com a União arrecadando aproximadamente 3/4 do montante de recursos e 

dispondo, após as transferências para estados e municípios de 2/3 dos mesmos. 

Porém, ao encerrar-se a fase do “milagre brasileiro” - período que foi de 1969 à 1973, 

onde a taxa de crescimento do PIB saltou de 9,8% a.a. em 1968 para 14% a.a. em 1973 – o 

sistema tributário já começava a mostrar os primeiros sinais de exaustão, mesmo que a reforma 

tenha feito a tributação direta evoluir a uma velocidade maior que a tributação indireta, 

aumentando sua participação na composição da carga tributária. 

No entanto, não foi explorado todo o potencial da arrecadação desse imposto pois, como 

foi atribuída à tributação o papel de impulsionar o crescimento, uma série de medidas foram 

tomadas em conjunto. Por exemplo, segundo Oliveira (2013) o imposto de exportação foi 

transferido para o governo federal e transformado em instrumento de política do comércio 

exterior, assim como o IOF, em instrumento de política monetária, perdendo ambos a finalidade 

arrecadatória. Além disso, o que Oliveira considera mais importante, vários incentivos fiscais 

surgiram do ventre do sistema para estimular setores que se consideravam prioritários – caso 

dos setores financeiro, exportador, dos investimentos – assim como para garantir a ampliação 

da demanda por bens duráveis pelas camadas de renda média e alta da sociedade, visando 

reanimar a atividade industrial, que se encontrava com elevados níveis de capacidade ociosa, 

resultantes da crise da primeira metade dos anos 1960. 

Assim, com consideráveis fatias de recursos da sociedade sendo drenadas, a capacidade 

do Estado de arrecadar foi enfraquecida e, a partir de 1975, o sistema praticamente deixou de 

ser utilizado como instrumento para novas políticas. 

Então, como resultado de acentuados desequilíbrios fiscais e financeiros do Estado que 

alimentou o processo inflacionário desacelerou o crescimento econômico, que ficou ainda pior 
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com o 2º choque do petróleo e a explosão dos juros norte-americanos em 1979-1980, e em 

seguida, com a eclosão da dívida externa, como consequência da decretação da moratória 

mexicana em 1980. Assim, o governo se viu obrigado a adotar políticas de ajustamento 

recessivo da economia, a política econômica começou a desmontar as estruturas de incentivos 

fiscais que sustentara a expansão econômica da década de 1970; a elevar expressivamente os 

impostos internos, não só pelo aumento de suas alíquotas em geral como também por meio da 

criação de novas imposições tributárias, como foi o caso do Fundo de Investimento Social 

(Finsocial) – atual Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) –, em 

1982; e a modificar, diante da aceleração inflacionária, a política salarial, incluindo, entre os 

que foram com ela prejudicados, também a classe média, que havia sido altamente beneficiada 

com a política anterior e constituía uma de suas principais bases de sustentação 

Assim, o governo perdeu o apoio da classe média e do empresariado que estava receoso 

com os rumos da economia. A oposição política ganhava força no congresso, aprovando 

emendas como a EC no 23, de 1o/12/1983 (Emenda Passos Porto), drenando expressivos 

recursos do governo federal para os estados e municípios, e aprovando no mesmo dia, EC nº 24 

(Emenda João Calmon), que garantiu a destinação obrigatória de 13% das receitas do orçamento 

federal para a área da educação e de 25% para os estados e municípios. 

Portanto, com um governo com problemas no orçamento, o movimento da sociedade 

civil reivindicando a eleição direta para presidente da República ganha forças, unindo forças da 

oposição e formando a Aliança Democrática para lançar um candidato alternativo, civil e de 

oposição ao regime, para concorrer no Colégio Eleitoral com o candidato oficial. 

O Colégio Eleitoral indicou o candidato de oposição, Tancredo Neves, para ocupar a 

presidência, com o compromisso de promover a transição política e convocar o Congresso 

Nacional para elaborar uma nova Constituição para o país, encerrando o ciclo de Estado 

Autoritário no país. 

 

1.2.Reforma Tributária de 1988 e Suas Consequências 
 

Assim, Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil em 15 de janeiro de 1985 pelo 

voto indireto de um colégio eleitoral. No entanto, adoeceu gravemente em 14 de março do 

mesmo ano, véspera da posse. Então, assumiu em seu lugar, José Sarney, aguardando a 
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recuperação de saúde de Tancredo Neves. Porém, em 21 de abril, Tancredo morreu de infecção 

generalizada. 

Durante o governo de José Sarney foi criada uma nova constituição. Então, um 

importante acontecimento para a reforma tributária brasileira foi a promulgação da Constituição 

de 1988, onde, a democracia que havia se instaurado novamente, levou a um forte movimento 

contra a forte centralização tributária de 1966, gerando um aumento das receitas subnacionais 

de governo em sentido contrário ao que ocorria com a União. 

No entanto, a descentralização de receitas ocorria desde o início da década de 80, em 

1984 já se podia observar um forte processo de desconcentração dos recursos. De acordo com 

Varsano et al. (1996) isso se deve, em partes, à Emenda Constitucional nº 23/83, que elevou os 

percentuais do FPE e do FPM para 12,5% e 13,5%, respectivamente, em 1984, e para 14% e 

16%, a partir de 1985, e fechou brechas legais que haviam permitido anteriormente à União 

reduzir as bases sobre as quais incidiam os percentuais dessas e de outras participações dos 

estados e municípios na receita tributária. Ao mesmo tempo, os constituintes ampliaram, no 

capítulo relativo à ordem social, as responsabilidades do Estado, com a introdução do conceito 

de seguridade social e com a montagem de uma estrutura exclusiva de financiamento destas 

políticas regida por regras distintas das estabelecidas para os impostos. 

Como esperado, esse sistema enfrentaria dificuldades para se sustentar, devido à crise 

econômica pela qual o país atravessava e, por ter criado um sistema de financiamento 

insuficiente para o tamanho do Estado. Segundo Varsano, (1996 - pg. 13.), “Este (o sistema 

tributário), por sua vez, não se fundamentou em uma previsão realista da disponibilidade de 

recursos para o financiamento de suas ações. A situação de desequilíbrio orçamentário que já 

existia, ao invés de ser eliminada, consolidou-se.” 

Na tabela a seguir, é possível verificar que a estrutura tributária modificou a distribuição 

de competências e receitas entre os entes da Federação, beneficiando estados e municípios. 
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Tabela 2 - Constituição de 1988: distribuição de competências e partilha de receitas 
 

Competência 
Partilha/distribuição (%) 

União Estados Municípios 
União       
Importação      100,00   -   -  
Exportação      100,00   -   -  

Renda (IR)        53,00  
 21,5 (FPE) 

3,0 (FC)   22,5 (FPM)  

IPI        43,00  
 21,5 (FPE) 

3,0 (FC) 
7,5 (F.Ex)  

 22,5 (FPM 
2,5 (F.Ex)  

Operações financeiras (IOF)      100,00   -   -  
Territorial rural        50,00   -            50,00  
Grandes fortunas (IGF)      100,00   -   -  
Estados  -   -   -  
ICMS  -              75,00   -  
Causa mortis e doação (ITCD)  -            100,00   -  
Veículos automotores (IPVA)  -              50,00            50,00  
Municípios  -   -   -  
Predial e Territorial urbano (IPTU)  -   -          100,00  
Transmissão inter vivos  -   -          100,00  
Vendas a varejo de combustíveis (IVVC)  -   -          100,00  
Serviços de qualquer natureza (ISS)  -   -          100,00  

Fonte: Constituição de 1988. Retirado de Oliveira (2010: pág. 40). 

 

A União perdeu os impostos únicos (incidentes sobre a energia elétrica, os combustíveis 

e os minerais) e especiais (transportes rodoviários e serviços de comunicação), que foram 

integrados ao novo imposto estadual – o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) – enquanto foi ampliada a fatia do produto da arrecadação do Imposto de Renda e do 

IPI transferida para os estados e municípios (de 33% para 47% no caso do IR e de 33% para 

57% no do IPI). Ganhou apenas o Imposto sobre Grandes Fortunas, que nunca foi 

regulamentado, e o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), de inexpressiva 

arrecadação, que ainda deveria partilhar com os municípios (OLIVEIRA, 2010, p.39). 

Os estados e municípios foram beneficiados com a reforma, além dos ganhos obtidos 

com o aumento das transferências dos Fundos de Participação dos Estados (FPE), e Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM), constituídos de parcelas arrecadadas do Imposto de Renda 

(IR) e do Imposto sobre a Produção Industrial (IPI). Além disso, os Estados viram a expressiva 

ampliação da base de incidência do novo ICMS, à qual se integraram os impostos únicos e 

especiais, além de competência a cada um dos estados para fixar autonomamente as alíquotas 

do seu principal imposto. Os municípios, de um lado conseguiram aprovar o Imposto de Venda 



17 
 

a Varejo de Combustíveis, que seria cobrado até 1993, quando a Emenda Constitucional de 

Revisão no 3 (EC 03/93) determinou sua extinção.  De outro, viram transferido dos estados para 

sua esfera de competência o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter vivos 

(OLIVEIRA, 2010, p.40). 

Assim, a participação da receita tributária disponível da União neste “bolo” caiu de 

60,1% em 1988 para 54,3% em 1991, enquanto a dos estados aumentou de 26,6% para 29,8%, 

e a dos municípios, de 13,3% para 15,9% no mesmo período. Porém, a partir de 1991, em 

virtude da crise econômica que derrubou os impostos indiretos, e da estratégia adotada pela 

União de priorizar a cobrança das receitas de contribuições sociais em detrimento dos impostos 

tradicionais, os estados viram recuar sua participação relativa nesta distribuição, enquanto a da 

União voltou a aumentar. Em 1993, a participação da União aumentara para 57,8%, a dos 

estados retornara para o nível pré-Constituição, com 26,4%, e a dos municípios avançara um 

pouco mais, atingindo 15,8% (OLIVEIRA, 2010, p.41). 

A Constituição também teve outros pontos discutíveis, como o projeto de sistema 

tributário da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças da Assembleia Nacional 

Constituinte que continha uma disposição transitória que criava um fundo para garantir recursos 

adicionais aos estados e municípios durante o período de transição, com o objetivo de organizar 

o processo de descentralização e assegurar a continuidade dos serviços nele incluídos. Este 

fundo seria alimentado com a arrecadação do Finsocial e por outros recursos, determinados pela 

União. Mediante acordos, estados e municípios receberiam, por tempo determinado, recursos 

que financiassem parcialmente os encargos concomitantemente assumidos. Assim, através de 

acordos, estados e municípios receberiam, por tempo determinado, recursos que financiassem 

parcialmente os encargos concomitantemente assumidos (VARSANO, 1996, p.15). 

Além disso, Oliveira(2010) explica que com o projeto de descentralização das receitas 

aprovado, e com a substituição do sistema de proteção social, vigente até 1988, por outro mais 

amplo, incluindo no texto constitucional o conceito de seguridade social, que incorporou estes 

compromissos, os constituintes se satisfizeram em transferir para regulamentação por Lei 

Complementar (Art. 23, § único) os mecanismos de cooperação entre as três esferas de governo 

para garantir a oferta de políticas públicas, o que acabou não acontecendo. Logo, nem estados, 

nem municípios se sentiram legalmente obrigados a reservar parcela de suas receitas 

orçamentárias para esta finalidade, sobrecarregando a União a buscar recursos complementares 

para atender à oferta de políticas públicas. 
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Então, a União ampliou e diversificou as bases de financiamento da seguridade, 

incorporando a elas a cobrança de contribuições sobre o lucro e o faturamento das empresas, 

conforme o Art. 195 da Constituição, que diz que poderiam ser instituídas e cobradas 

exclusivamente pela União para cobrir as necessidades financeiras dessas políticas (Art. 149). 

Assim, as contribuições sociais se tornaram, para o governo federal, o instrumento preferencial 

de ajuste de suas contas e da garantia de obtenção de recursos adicionais para atender às novas 

responsabilidades atribuídas ao Estado (OLIVEIRA, 2010, p.41). 

Portanto, é notório que a Constituição de 1988 não resolveu os problemas estruturais 

que vieram se acumulando no sistema tributário brasileiro e, pelo contrário, ao buscar reverter 

a tendência centralizadora instituída pela reforma de 1966, acabou por provocar maiores 

distorções econômicas no sistema. Na constituição de 1988 não se fez o casamento de recursos 

e encargos, visto que estava comprometido 47% da arrecadação de IR e 57% da arrecadação do 

IPI para a base do FPM, FPE e dos fundos de desenvolvimento regional e de compensação das 

exportações de produtos industrializados, estimulando a União a recompor sua receita 

utilizando outros tributos, causando deterioração na qualidade da tributação. 

Assim, o sistema tributário priorizou a cobrança de contribuições sociais para garantir a 

geração de receitas adicionais, pelo fato de estas não serem compartilhadas com estados e 

municípios. Como demonstrado por (OLIVEIRA, 2010), os ajustes tributários até 1993 

priorizam ou a criação de novas contribuições sociais – caso da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL) em 1989 –, ou o aumento de suas alíquotas e bases de incidência – 

Cofins e PIS, em 1990, no ajuste fiscal realizado pelo governo Collor –, ou ainda a elevação de 

impostos não compartilhados com estados e municípios – caso do IOF incidente sobre a riqueza 

financeira. 

Tabela 3 - Principais medidas tributárias e fiscais adotadas no período 1989-1993  
Ano Medida Objetivo 

1988 

Criação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), com alíquota de 8% para as empresas em geral e de 
12% para o setor financeiro, a última para vigorar a partir de 
1989 

Fortalecer o mecanismo de 
financiamento da seguridade 
social 

1990 
Aumento da alíquota do Finsocial (atual Cofins) de 0,6% para 
2%; ampliação do campo de incidência do PIS; e instituição 
da alíquota de 8% do IOF cobrado sobre a riqueza financeira. 

Ajuste Fiscal do Plano Collor I 

1993 
Toma exclusiva da Previdência Social a arrecadação do INSS 
incidente sobre a folha de salários, reduzindo os recursos das 
demais áreas da seguridade 

Garantir recursos para o 
pagamento dos benefícios da 
previdência 

Fonte: Oliveira (2010: pg. 42). 
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Apesar da crise econômica entre 1990 e 1994, onde o Produto Interno Bruto (PIB) 

registrou um crescimento médio anual de apenas 1,3%, e a economia defrontava-se com a 

permanente ameaça de hiperinflação, a carga tributária atingiu, em média, algo em torno de 

27%, devido aos ajustes realizados para sustentar os planos Collor I e II. Isso se deveu pela 

geração de receitas adicionais a partir da cobrança de contribuições sociais, que possuíam como 

características elasticidade e produtividade mais elevadas e, não compartilhada com os estados 

e municípios. 

 

1.3.Plano Real e Sua Estrutura Tributária 
 

De acordo com os autores utilizados para este trabalho, um terceiro momento importante 

para a tributação e política fiscal do país, tem início com o Plano Real, pois o Estado teve de 

renunciar compromissos com os objetivos redistributivos e dedicar-se a garantir um maior 

equilíbrio das contas públicas e a conquistar a confiança dos agentes econômicos sobre sua 

capacidade de solvência. 

A necessidade de uma nova reforma tributária, para corrigir as ineficiências estruturais 

após a promulgação da Constituição de 1988 foi detectada rapidamente. Assim, em fevereiro 

de 1992, o Governo Collor criou a Comissão Executiva para a Reforma Fiscal (CERF), 

denominando-se como um grupo de notáveis, com o objetivo de apresentar uma ampla proposta 

de reforma tributária até julho do mesmo ano. A tarefa foi cumprida com a elaboração de uma 

ampla proposta que tratou da tributação da renda, do consumo, do patrimônio, da criação de um 

imposto sobre transações financeiras e da questão previdenciária, além de assuntos pertinentes 

ao gasto, porém, atribui-se a interrupção do avanço da proposta ao impeachment do presidente 

em dezembro do mesmo ano. 

Assim, com o afastamento do presidente, o debate da reforma tributária ficou parada 

nos anos de 1993 e 1994, por falta de condições políticas e de credibilidade para fazê-la. Então, 

o país voltou a depender de medidas pontuais, com o objetivo de aumentar a arrecadação, sem 

o compromisso com a criação de um sistema tributário eficiente e com poucas distorções. Desse 

modo, algumas medidas isoladas foram implementadas, como a própria criação do Imposto 

Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF) em 1993, que já era proposto pela CERF, 

um ano antes. Logo, o acúmulo de alterações isoladas, não-integradas, provavelmente tem 

levado o sistema tributário a um ponto mais ineficiente. 



20 
 

Em 1994, com a hiperinflação sendo uma ameaça para o país, o governo de Itamar 

Franco, que sucedera a Collor de Melo, lançou mais um programa de estabilização, o Plano 

Real, que tinha o objetivo de estabilização e reformas econômicas. Assim como descreve 

Oliveira (2010), este plano, diferente dos planos anteriores -  planos Cruzado, Bresser, Verão, 

Collor, entre outros – dispunha de uma engenharia mais sofisticada, acertou o alvo da inflação, 

e conseguiu contê-la em níveis baixos para padrões brasileiros  até os dias atuais, mas 

apresentou problemas em sua arquitetura que manteriam o país distante do crescimento 

econômico por um longo período, especialmente devido à fragilidade externa que se agravou 

com a sua implementação e ao nó fiscal que o Estado brasileiro ficou. 

Para garantir o êxito do plano de estabilização da inflação, as reformas do Estado 

ficaram adiadas para 1995, quando um novo presidente assumiria o país. Entretanto, na ausência 

dessas reformas, foi realizado um “ajuste fiscal provisório” para garantir um cenário fiscal 

favorável para a implementação do Plano. 

O ajuste, mais uma vez utilizando-se de medidas pontuais, optou pela criação de um 

novo imposto de incidência cumulativa, o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira 

(IPMF), para ser cobrado até 31/12/94, aumentando a participação dos tributos desta natureza 

na carga tributária neste ano; aumento das alíquotas do Imposto de Renda da Pessoa Física 

(IRPF) de 10% para 15% e de 25% para 26,6% e criação de uma alíquota adicional de 35%, 

que vigorariam nos exercícios de 1994/95. 

Foram peças fundamentais para esse ajuste, a criação de um instrumento de 

desvinculação de receitas da União (o Fundo Social de Emergência – FSE, depois rebatizado 

de Fundo de Estabilização Fiscal – FEF, e, a partir de 2001, de Desvinculação das Receitas da 

União – DRU), que permitia a União apartar 20% da receita de impostos e contribuições de sua 

competência para atender as suas necessidades de recursos antes de realizar as transferências 

previstas para os estados, municípios e políticas sociais. 

A economia cresceu uma taxa de 5,8% em 1994, e a carga tributária foi de 25,3% em 

1993 para 29,7% em 1994 (OLIVEIRA, 2010). Gerando assim, um superávit primário de 5,6% 

do PIB e beneficiando todas as esferas de governo. 

Com esse cenário, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional, em agosto 

de 1995, a proposta de Emenda Constitucional 175-A, que tratava principalmente sobre a 

extinção do IPI e sua substituição por uma alíquota federal incidente sobre a mesma base do 

ICMS estadual, tendo assim um único imposto compartilhado entre União e estados. Porém, a 
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partir de 1995, com as taxas de juros impulsionando o crescimento da dívida pública interna, 

junto com um endividamento externo e o Estado com a imagem de fraca capacidade de honrar 

os compromissos aos olhos dos investidores, voltou-se a velha prática de resolver problemas 

tributários com medidas pontuais. Assim, as mudanças introduzidas no sistema visavam 

aumentar a carga tributária e reduzir os desequilíbrios fiscais. 

 

Tabela 4 - Algumas medidas adotadas e aprovadas na área fiscal entre 1994-1998  
Ano Medida Objetivo 

1994 

Criação do IPMF 
Aumento das alíquotas do IPF de 10% para 15% e de 25% 
para 26,6% e criação de uma alíquota adicional de 35%. 
Criação do Fundo Social de Emergência (FSE). 

Ajuste Fiscal Provisório 

1995 Reforma do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ). Correção de distorções e 
aumento da arrecadação 

1996 

Criação da Contribuição provisória sobre Movimentação 
Financeira. 
Prorrogação do FSE, rebatizado FEF. 
Ressarcimento do PIS e COFINS aos exportadores e 
aprovação da Lei Kandir (EC 87/96). 

Aumento de receitas para a 
saúde. 
Reforço do ajuste fiscal. 
Aumento de competitividade 
externa. 

1997 

Aumento da alíquota do IOF e 6% para 15% nas operações 
de crédito. 
Edição do pacote fiscal contendo 51 medidas para aumentar 
a arrecadação e reduzir gastos. 
Aumento das alíquotas do IRPF, do IR sobre aplicações, do 
Imposto sobre Importação, do IPI sobre automóveis e do IOF 
sobre operações de câmbio. 
Prorrogação do FEF e da COM.  

Reforço do Ajuste e aumento 
da arrecadação 

1998 Aprovação das reformas administrativa e previdenciária. Modernização e Ajuste fiscal 

Fonte: Oliveira (2010: pg. 45). 

Mesmo sem as reformas necessárias, o governo consegui manter a carga tributária 

elevada durante esses anos, porém, utilizando-se de impostos de má qualidade e que não 

cumpriam o papel de estimular o crescimento do país e nem de tornar o sistema mais justo. 

Assim, com o país permanecendo com grandes desequilíbrios das contas externas, e 

caminhando para a situação de insolvência, depois da decretação da moratória russa, o Brasil 

tornou-se o principal alvo de especuladores globais, rendendo-se ao FMI, e reforçando o papel 

do sistema tributário como mero produtor de superávits fiscais primários, deixando de lado os 

aspectos de neutralidade, progressividade, equidade e simplicidade. 
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Conclusão Do Capítulo 1 
 

Pode-se então concluir que o Sistema Tributário Brasileiro vem se modificando de 

acordo com o tipo de Governo vigente, visto que teve como prioridade a centralização dos 

impostos sobre o domínio da União em um governo autoritário como foi o da ditadura militar; 

depois, na reforma de 1988, um sistema que iria de resposta ao sistema centralizador, com forte 

prioridade às políticas sociais e descentralização dos impostos e; em seguida, uma estrutura 

tributária que tinha como objetivo principal gerar superávits primários e criar uma boa imagem 

para agentes econômicos. 

Portanto, é possível entender que a carga tributária brasileira atual é consequência de 

diversos tipos de governos anteriores e suas prioridades. O próximo capítulo terá como objetivo 

entender como a tributação brasileira se difere dos outros países incluídos na análise. 
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CAPÍTULO 2 - COMPARAÇÃO ENTRE A CARGA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA E 
A CARGA TRIBUTÁRIA INTERNACIONAL 
 

Neste capítulo, iremos analisar a carga tributária brasileira recente desde o ano de 2002 

até 2017, em uma perspectiva internacional, comparando com países mais desenvolvidos e em 

desenvolvimento, assim como o Brasil. Isso auxiliará a entender o porquê da nossa estrutura 

tributária ser tão regressiva e criadora de tantas desigualdades. 

Segundo informado pela Secretaria da Receita Federal (2019), a carga tributária 

brasileira somou 32,43% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017. O PIB brasileiro cresceu 

1% em termos reais, alcançando R$ 6,56 trilhões (valores correntes).  

O Gráfico abaixo demonstra a evolução da Carga Tributária brasileira em percentual do 

PIB, entre os anos de 2002 e 2017. 

 

Gráfico 1 – Evolução da Carga Tributária no Brasil – 2002 a 2017 (%PIB) 

 

Fonte: Secretaria da Receita Federal (2019): Acesso em: 04/11/2019 

 

Portanto, observando esta alta participação dos tributos no PIB brasileiro, vem a questão 

de como o país está em comparação a outros países. Será que realmente o Brasil tem uma carga 

tributária alta? Como é a participação dos tributos no PIB de outros países? 

Mas antes, outra comparação a ser feita é sobre as bases de incidência dos tributos. No 

Brasil, é comum que os impostos recaiam em maior parte sobre bens e serviços, deixando o 
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sistema tributário mais regressivo. Na tabela abaixo, é demonstrada uma comparação entre os 

anos de 2016 e 2017 com o percentual de participação e o montante arrecadado em cada ano. 

 

Tabela 5 – Carga Tributária e Variações por Base de Incidência - 2017 x 2016 

Tipo de Base 

Arrecadação Tributária (R$ milhões) % PIB % da Arrecadação 

2016 2017 Variação 2016 2017 

Var 
(p.p. 
do 

PIB) 

2016 2017 
Var 

(p.p.) 

Total: 2.021.164,68 2.127.369,88 106.205,21 32,29% 32,43% 0,14 100,00% 100,00% 0,00 

Renda 404.390,60 408.941,58 4.550,98 6,46% 6,23% -0,23 20,01% 19,22% -0,78 

Folha de Salários 530.191,99 555.582,33 25.390,33 8,47% 8,47% 0,00 26,23% 26,12% -0,12 

Propriedade 91.379,43 97.512,32 6.132,90 1,46% 1,49% -0,03 4,52% 4,58% 0,06 

Bens e Serviços 961.400,45 1.030.411,76 69.011,31 15,36% 15,71% 0,35 47,57% 48,44% 0,87 
Trans. 
Financeiras 33.644,91 34.683,11 1.038,20 0,54% 0,53% -0,01 1,66% 1,63% -0,03 

Outros 157,30 238,79 81,49 0,00% 0,00% 0,00 0,01% 0,01% 0,00 

Fonte: Secretaria da Receita Federal (2019).: Acesso em: 04/11/2019 

 

Conclui-se, portanto, que, a participação dos impostos sobre bens e serviços, imposto 

regressivo e também chamado de tributo indireto, corresponde a quase 50% do total arrecadado 

em impostos. Enquanto isso, os impostos sobre propriedades, considerado um imposto de 

caráter progressivo, tem uma participação de menos de 5% do total arrecadado. 

Comparar a nossa estrutura tributária com a de outros países e entender como esses 

tributos incidem ao redor do mundo é uma forma de entender a real funcionalidade dos nossos 

próprios tributos e tentar pensar em possíveis mudanças que poderiam ser realizadas dentro do 

nosso sistema para uma melhor aplicabilidade da tributação. 

 

2.1. Comparação Internacional 
 

Neste trabalho, utilizaremos como base para comparação os países membros da OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), que se trata de um grupo de 

36 países, com centenas de regras muito específicas a respeito da legislação e da condução da 

política econômica. O Brasil não faz parte desse grupo, cujo os únicos integrantes da América 

latina são México e Chile. 
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As comparações dos valores de carga tributária nacional com as de outros países devem 

ser feitas com ressalvas, pois algumas espécies tributárias existentes em um país podem não 

existir em outros. Um exemplo é a previdência, que em alguns países é privada, não fazendo 

parte da carga tributária. 

Os gráficos foram extraídos do site da Receita Federal, e é possível observar uma 

comparação entre a carga tributária nacional e a de alguns países da OCDE para o ano de 2016, 

quando a carga tributária brasileira somou 32,29% do PIB, além de comparações entre as bases 

de incidências dos tributos. 
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Gráfico 2 – Comparação entre a Carga Tributária no Brasil e nos Países da OCDE 

Fonte: Secretaria da Receita Federal (2019).: Acesso em: 04/11/2019 

  

Assim, com base no gráfico acima é possível identificar que o Brasil possui a carga 

tributária abaixo da média da OCDE, porém, bem próxima, contudo, sem ter o devido retorno 

do Estado em termos de serviços públicos de qualidade para a população. Pode-se observar 

ainda que o Brasil possui a carga tributária em relação ao PIB maiores que alguns países 

desenvolvidos como Nova Zelândia, Canadá e até mesmo os Estados Unidos. 

Os gráficos 3 a 6 irão demonstrar as comparações das bases de incidências dos tributos 

de alguns países membros da OCDE para o ano de 2016. Porém, é importante ressaltar que 
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algumas espécies de tributos podem existir em alguns países, mas não em outros. As diferenças 

metodológicas também podem existir. 

 

2.2.1 – Tributação sobre Renda, Lucro e Ganho de Capital 
 

Abaixo, está demonstrado um gráfico contendo comparações sobre as porcentagens médias de 

tributação sobre Renda, Lucro e Ganho de Capital entre o Brasil e países da OCDE. Esta 

tributação faz parte de um tema bem polêmico, visto que tributação sobre renda é definida como 

sendo um imposto direto (e regressivo). A tributação sobre Ganhos de Capital varia de acordo 

com o regime tributário da empresa no momento da operação, podendo ter imposto tanto do 

Imposto de renda quanto da CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido). 
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Gráfico 3 – Carga Tributária sobre Renda, Lucro e Ganho de Capital 

 

Fonte: Secretaria da Receita Federal (2019).: Acesso em: 04/11/2019 

 

Um ponto importante a ser explicado sobre a tributação sobre o lucro auferido pelas 

empresas é que, este é tributado à uma alíquota de 34%, porém os dividendos distribuídos aos 

acionistas não estão sujeitos à incidência de imposto de renda. Além disso, há o regime de Juros 

sobre Capital Próprio (JCP), pelo qual o montante correspondente à aplicação de uma taxa 
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sendo tributado na fonte à alíquota de 15% na sua distribuição. 

Um ponto positivo é que essa estrutura deixa a tributação mais simples, porém um ponto 
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dividendos. No entanto, apenas tributar esses ganhos não é a fórmula perfeita para “tirar dos 

ricos e dar aos pobres”. 

 

2.2.2 – Carga Tributária sobre a Folha de Salários 
 

 No gráfico abaixo é demonstrado a arrecadação sobre a folha de salários, que somou R$ 

555 bilhões em 2017, em comparação com os impostos de mesmo caráter nos países da OCDE. 

O valor da arrecadação desse imposto representou 8,47% do Produto Interno Bruto brasileiro, 

acima de países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. 
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Gráfico 4 – Carga tributária sobre a Folha de Salários (Inclui Previdência) 

 

Fonte: Secretaria da Receita Federal (2019).: Acesso em: 04/11/2019 

 

Logo, é possível ver que as alíquotas das contribuições sobre as folhas de salário são bastante 

elevadas para padrões internacionais. Essa alta tributação gera um grande desincentivo ao 

emprego formal de baixa e de alta renda, podendo trazer enormes prejuízos para o país. 
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2.2.3. – Carga Tributária sobre Propriedade 
 

Abaixo, será demonstrada outro tipo de tributação que gera fortes discussões e debates: 

a tributação sobre propriedade. No gráfico, é demonstrado a comparação entre as tributações 

sobre propriedades no Brasil, diversos outros países e a média da OCDE. 

 

Gráfico 5 – Carga Tributária Sobre a Propriedade – Brasil e países da OCDE 

 

Fonte: Secretaria da Receita Federal (2019).: Acesso em: 04/11/2019 

 

4,2
4,1

3,8
3,51
3,5

3,3
3

2,8
2,7

2,61
2,6

2,5
2

1,92
1,91
1,9
1,9

1,5
1,5

1,41
1,4

1,3
1,3

1,21
1,2

1,12
1,11
1,1
1,1

1
0,6
0,6

0,5
0,4

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Reino Unido
França

Canadá
Bélgica

Luxemburgo
Israel

Coréia do Sul
Itália

Estados Unidos
Grécia

Espanha
Japão

Novas Zelândia
Islândia

Média OCDE
Suíça

Dinamarca
Holanda

Brasil
Finlândia

Polônia
Irlanda

Portugal
Noruega
Turquia
Hungria

Alemanha
Suécia
Latívia

Chile
Eslovênia

Áustria
República Tcheca

República Eslováquia

Carga Tributária sobre a Propriedade -
Brasil e países da OCDE (2016)



32 
 

No gráfico é possível visualizar que se tratando de imposto sobre propriedade, o Brasil 

está abaixo da média da OCDE. Porém, é necessário ressaltar que o sistema brasileiro é 

composto por três tributos sobre o estoque de propriedade, sendo: o Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e o Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), além de dois tributos sobre a 

transferência de patrimônio: o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI, relativo à venda 

de imóveis) e o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD, relativo às 

heranças e doações). No entanto, um ponto muito discutido atualmente tem sido a não 

incidência de IPVA sobre veículos aquáticos e aéreos. Será que solucionado este ponto, se 

resolveria a questão da regressividade incluída nesse sistema? O capítulo 3 tratará disto mais à 

frente. 

 

2.2.4. – Carga Tributária Sobre Bens e Serviços 
 

Outro tipo de tributação também discutida fortemente (talvez a principal) é sobre bens 

e serviço. Esta tributação está embutida em tudo que compramos e consumimos, passando 

desapercebida pelo consumidor final. O gráfico abaixo demonstra como o Brasil está 

posicionado de acordo com esta classe de tributo. 
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Gráfico 6 - Carga Tributária sobre Bens e Serviços - Brasil e Países da OCDE (2016)  

 

Fonte: Secretaria da Receita Federal (2019).: Acesso em: 04/11/2019 
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Logo, é fácil constatar que o sistema tributário brasileiro prefere cobrar impostos sobre 

o consumo ao invés de renda, o que torna o nosso sistema injusto e prejudicial principalmente 

para as camadas mais pobres da população. A falta de atualização e pouca progressividade no 

imposto de renda também contribui para esta distorção tributária. 

 

Conclusão Do Capítulo 2 
 

Neste capítulo foi possível identificar que há espaço dentro do sistema tributário para 

alterações que gerem melhoras na qualidade de vida da população. Existem diversos gargalos 

que, se analisados com cuidado e corrigidos, podem gerar redução na desigualdade de renda no 

país. 

O próximo capítulo irá tratar sobre quais são estes pontos a serem corrigidos ou 

analisados de melhor forma. Irá tentar descrever como o governo está colocando o tema em 

pauta e quais as possíveis modificações que já estão na agenda política para serem votadas. 
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CAPÍTULO 3 – MANEIRAS DE SE MELHORAR O SISTEMA TRIBUTÁRIO 
 

Como falado anteriormente, para que um sistema tributário seja próximo do “ideal”, 

está estabelecido que este leve em consideração os conceitos de Equidade, progressividade, 

neutralidade e simplicidade. No entanto, o sistema brasileiro não possui nenhuma destas 

características, levando-o a carregar uma série de deformidades, que afetam a produtividade, 

competitividade e o crescimento econômico. Por isso, uma reforma tributária é de suma 

importância para o país. 

Entretanto, nos próximos anos, não deverá acontecer uma redução na carga tributária, 

visto o nível de despesa primária do setor público. Portanto, o maior esforço de ajuste fiscal ao 

longo dos próximos anos no Brasil deverá cair do lado da despesa, diferente do movimento da 

segunda metade da década de 1990. Por isso, é importante ressaltar que a Reforma da 

Previdência é um grande aliado para a redução da carga tributária futura (ALMEIDA, 2018). 

Vale destacar que, houve um crescimento de despesas primárias no governo central 

desde a promulgação da Constituição de 1988, decorrente de programas de transferências de 

renda, como: Previdência, benefício para idosos (Benefício da Prestação Continuada da Lei 

Orgânica da Assistência Social – BPC/LOAS), seguro desemprego e abono salarial.   

Com isso, dentro destas despesas, que são indexadas ao salário mínimo, as 

aposentadorias e pensões no caso do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e do Regime 

Próprio de Previdência Social (RPPS) foram as que tiveram o crescimento mais expressivo, 

passando de 4,3% do PIB em 1991, para 10,2% do PIB em 2016. Essa despesa, sem uma 

Reforma da Previdência, continuará a crescer, em decorrência do rápido processo de mudanças 

demográficas em curso no Brasil. 

Assim, segundo o autor, é de se imaginar que um ajuste fiscal, dado o gasto público 

brasileiro concentrado em programas de transferência de renda, será feito de modo gradual, já 

que não há como cortar rapidamente despesas obrigatórias, que dependem de regras aprovadas 

por lei. Então, significa que, possivelmente, não haverá espaço para redução da carga tributária 

no Brasil até 2026, quando a Emenda do teto dos gastos completará dez anos de vigência, com 

a despesa passando por um ajuste fiscal. 

Mesmo não havendo espaço para esta redução da carga tributária nos próximos anos, há 

diversas maneiras de melhorar o sistema tributário e reduzir a sua complexidade nas principais 

categorias de tributos: consumo, renda, folha de salários, propriedade entre outros. 
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3.1. –Tributação sobre Consumo de Bens e Serviços 
 

Atualmente, a produção e o consumo de bens e serviços sofrem a incidência de cinco 

tributos distintos, cobrados pelas três esferas: na esfera federal há o Programa de Integração 

Social (PIS), a Contribuição para o Financiamento para a Seguridade Social (COFINS) e o 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); na esfera Estadual há o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); e o Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS), sendo municipal. Sendo assim, a fragmentação da base de incidência, a grande 

complexidade dos tributos e regimes especiais causam sérios problemas ao atual regime 

tributário (APPY et al.,2018). 

Para resolver essa questão, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 

da câmara dos deputados, no dia 22 de maio de 2019, quanto à admissibilidade, a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) 45/19, que estabelece uma reforma tributária. 

A proposta, de autoria do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), acaba estes cinco tributos 

(IPI, PIS e Cofins, ICMS, ISS). Todos estes impostos incidem sobre o consumo. No lugar, é 

criado o IBS (Imposto sobre Operações com Bens e Serviços) de competência de municípios, 

estados e União. Além deste, será criado o Imposto Seletivo Federal, que incidirá sobre bens e 

serviços cujo consumo se deseja desestimular, como cigarros e bebidas alcoólicas. O tempo de 

transição previsto é de dez anos (Hauly, 2018) 

Como é de conhecimento, uma PEC gera opiniões divergentes, e alguns especialistas 

não veem com bons olhos o texto. Alguns especialistas no assunto dizem que alguns estados 

podem ser prejudicados com o fim da possibilidade de conceder incentivos fiscais para atrair 

empresas. Outros especialistas dizem que a proposta fere o pacto federativo por retirar poderes 

dos estados e municípios, e que, portanto, a reforma seria inconstitucional.  

No mais, a proposta é que o IBS tenha apenas uma única alíquota para todos os bens e 

serviços, seguindo as características de um bom IVA (Imposto sobre Valor Agregado). Porém, 

sabe-se da complexidade brasileira e da importância da alíquota de ICMS e ISS para o 

planejamento de estados e municípios, a proposta do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) admite 

sua autonomia na definição das alíquotas internas. 

Entretanto, muitos problemas dos atuais tributos sobre bens e serviços seriam superados 

se este projeto for aprovado. Cujas características estão bem estabelecidas, segundo Appy et al 

(2018, pg 83): 
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a) Incidência sobre uma base ampla de bens, serviços e direitos, tributando todas 

as utilidades destinadas ao consumo; 

b) Terá caráter nacional, com sua alíquota formada pela soma das alíquotas 

federal, estaduais e municipais; estados e municípios determinam suas alíquotas 

por lei; 

c) Será cobrada em todas as etapas de produção e comercialização; 

d) Será não-cumulativo 

e) Contará com mecanismo para devolução dos créditos acumulados pelos 

exportadores; 

f) Será assegurado crédito instantâneo ao imposto pago na aquisição de bens de 

capital; 

g) Incidirá em qualquer operação de importação (para consumo final ou como 

insumo); 

h) Nas operações interestaduais e intermunicipais, pertencerá ao estado e ao 

município de destino. 

 Então, o IBS com as características descritas acima seria um imposto sobre o consumo, ainda 

que cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização. No entanto, com as 

características de um IVA. A legislação seria uniforme em todo território nacional e a 

arrecadação centralizada, sendo a receita partilhada entre União, os estados e os municípios. 

Assim, a alíquota total do imposto (percebida pelos contribuintes) seria a soma de três alíquotas: 

federal, estadual e municipal. 

Sabe-se que o sistema tributário brasileiro é complexo, ineficiente, aumenta o Custo 

Brasil e gera insegurança, prejudicando o crescimento da economia. Então, com esta proposta 

de um imposto único, substituindo cinco outros impostos, já simplificaria, mesmo que de menor 

forma, a tributação. Tornando-o mais simples e acessível tanto para os pagadores de impostos, 

como para o próprio Estado, que vai aplicar e cobrar o cumprimento do pagamento. 

 

3.2. –Tributação sobre Renda 
 

Como demonstrado no capítulo anterior, modelo de tributação de renda, lucros e ganhos 

de capital no Brasil, é menor do que a média da OCDE e diversos outros países, como 

demonstrado no gráfico 03 do capítulo anterior. Além disso, o sistema apresenta diversos outros 
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problemas, que podem ser destacados: a insuficiente progressividade efetiva, a falta de 

isonomia na tributação de atividades semelhantes e o impacto negativo sobre a competitividade 

de empresas brasileiras. 

Segundo Appy et al. (2018), os principais problemas da tributação de renda das pessoas 

jurídicas no país são de três ordens. Em primeiro lugar, a tributação do lucro no Brasil 

caracteriza-se por um excesso de benefícios fiscais, que não apenas reduzem a base de 

incidência, como são concedidos sem qualquer avaliação de sua funcionalidade. 

Em segundo lugar, a excessiva complexidade da legislação não só contribui para ampliar 

o custo de conformidade tributária e o contencioso, mas tem um efeito colateral relevante, que 

é o estabelecimento de limites de enquadramento excessivamente elevados para os regimes 

simplificados de tributação (Lucro Presumido e Simples). Essa complexidade é ainda maior 

devido a dois tributos distintos sobre o lucro da empresa – Imposto de Renda das Pessoas 

Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) - dificultando a vida dos 

contribuintes. 

Para fins de curiosidade, a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), possui 

distinções quando a pessoa jurídica opta pelo regime tributário de Lucro Presumido, Lucro Real 

ou Simples Nacional. 

Em terceiro lugar (e principalmente), o regime brasileiro de tributação do lucro 

prejudica a competitividade do Brasil. Isso se deve, em parte, ao fato de que a alíquota marginal 

incidente sobre o lucro no país (34%) se tornou elevada, em um cenário em que os países vêm 

progressivamente reduzindo a tributação do lucro como forma de atração de investimentos. Em 

contrapartida, a isenção de impostos sobre distribuição de lucros e dividendos também geram 

distorções. 

No caso do Imposto de Renda sobre Pessoa Física (IRPF), o imposto está próximo do 

praticado mundialmente, adotando parcialmente um modelo de Imposto de Renda (IR) dual, no 

qual a renda do trabalho é tributada com alíquotas progressivas e a renda do capital é tributada 

de forma proporcional, por meio de alíquota única. No entanto, devido a uma série de isenções 

que beneficiam tanto a renda do trabalho quanto a renda do capital de pessoas de alta renda, a 

progressividade que deveria caracterizar o IRPF deixa de existir. 

Logo, para melhorar o regime de tributação de renda no Brasil seria extinguir as 

distorções atuais que beneficiam principalmente a parcela mais rica da população. Mudar a 

tributação das pessoas jurídicas, afim de aumentar a competividade do país, reduzindo a 
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alíquota incidente sobre o lucro e tributando a distribuição de lucros e dividendos na pessoa 

física, integrando o IRPJ com o IRPF. Garantindo também a correção das distorções que 

resultam da subtributação da renda do trabalho de sócios das empresas do Lucro Presumido e 

do Simples. 

3.3. –Tributação sobre Folha de Salários 
 

Segundo o autor e economista Bernardo Appy, as contribuições do empregador e do 

empregado de uma empresa no Brasil variam de 34,3% a 42,8% do salário (APPY et al. (2018): 

pg. 87), sem levar em consideração a cobrança para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), o que ele considera alíquotas díspares em relação aos países membros da OCDE. A 

consequência desse “encarecimento” do salário é o incentivo ao trabalho informal. 

No Brasil, diversos impostos são vinculados a este documento. Entre eles, podemos 

citar: a contribuição destinada ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); o RAT (Risco 

Ambiental do Trabalho), que é uma contribuição previdenciária específica para custear 

acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais dos trabalhadores; o FGTS (Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço); encargos para custear o Sistema “S”; Salário Educação, que tem a 

finalidade de contribuir para o custeio da educação elementar (ensino fundamental); além do 

mais conhecido, o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). 

 As principais causas de descontentamento por parte de alguns economistas em relação 

à essa elevada alíquota, são em parte devido às contribuições não previdenciárias, que não 

geram benefícios diretos para os trabalhadores, como as destinadas ao Sistema “S” e ao Salário 

Educação (APPY et al., 2018). 

Então, para resolver essas distorções, propõe-se eliminar a incidência sobre a folha de 

pagamento dessas contribuições não previdenciárias, que deveriam ser financiadas por outros 

tributos.  

Com a Reforma Trabalhista de 2017, lei Nº 13.467 de 2017, houve uma mudança 

significativa na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Nela, foi retirada a obrigação da 

contribuição sindical patronal, precisando estar condicionada à autorização prévia e expressa 

de empresas e funcionários para se tornar obrigatória. 

Vale destacar também, as faixas salariais pela qual o Imposto de Renda Retido na Fonte 

(IRRF), recolhido pela empresa, de acordo com a Secretaria da Receita Federal (2019), é 

determinado da seguinte maneira: 
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 Para salários até R$ 1.903,98, o trabalhador está isento do imposto; 

 de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, a alíquota é de 7,5%; 

 de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, a alíquota é de 15%; 

 de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68, a alíquota é de 22,5%; 

 acima de R$ 4.664,68, a alíquota é de 27,5%. 

 

Então, não é difícil entender o alto número de processos trabalhistas que o Brasil tem 

entrada no Tribunal Superior do Trabalho. A causa principal disso são os pagamentos incorretos 

de honorários, horas extras, entre outros direitos, que seriam evitados caso houvesse uma 

simplificação ou extinção de alguns tributos sobre a folha de pagamento. 

 

3.4. –Tributação sobre Propriedade 
 

No Brasil há três tributos sobre propriedade: o Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU, relativo a imóveis urbanos), o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR, 

relativo a imóveis rurais) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA, 

relativo a veículos automotores terrestres), além de dois tributos sobre a transferência de 

patrimônio: o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI, relativo à venda de imóveis) e 

o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD, relativo às heranças e doações). 

Segundo Appy et al. (2018), uma das principais deficiências do modelo brasileiro são a 

não incidência de IPVA sobre veículos aquáticos e aéreos, o que faz com que pessoas de alta 

renda que possuam aviões ou barcos particulares não sejam taxados. 

Outro defeito dessa estrutura de imposto que pode se destacar é em relação ao ITR, que 

possui diversos objetivos extrafiscais em sua legislação, o que facilita o planejamento tributário 

e resulta em uma arrecadação irrisória do imposto. 

Em relação ao ITCMD, caberia colocar o tributo na esfera federal, visto que com a 

gestão estadual há uma dificuldade de cobrança nos ativos do Brasil, nas propriedades de 

residentes no exterior e dos ativos no exterior de brasileiros. 

Por fim, quanto ao Imposto sobre Grande Fortunas (IGF), que gera diversas opiniões, 

apesar de estar previsto na Constituição de 1988, o imposto nunca foi regulamentado no Brasil. 
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O tributo, tem como característica a baixa arrecadação nos países em que está em vigor, devido 

à série de estruturas que as pessoas mais ricas se utilizam para se livrarem do imposto. 

Porém, mesmo com baixa arrecadação, o imposto deveria ser cobrado, utilizando-se de 

uma faixa mais alta de renda, com a cobrança sendo feita junto com o imposto de renda. 

 

3.5. - Regimes Simplificados de Tributação 
 

Os regimes simplificados de tributação no Brasil são as substituições das bases de 

incidência normais de uma empresa pelo faturamento. Eles são bem analisados pelos 

empreendedores na hora de abrir uma empresa, sendo uma forma de evitar pagar impostos 

acima do que a lei prevê. Esses regimes são divididos em: Lucro Real, Lucro Presumido e 

Simples Nacional. 

O Lucro Real é obrigatório para empresas com faturamento anual acima de R$ 78 

milhões; ou empresas que possuam benefícios fiscais; ou que obtenham lucro ou rendimentos 

de capital oriundos do exterior. O Lucro Presumido é de empresas com o faturamento de até 

R$ 78 milhões, com algumas exceções. Por último, há empresas que podem optar pelo regime 

do Simples Nacional, que são elas: empresas com faturamento de até R$ 4.800.000,00. 

Além destes limites de enquadramento elevados, o modelo apresenta uma série de 

distorções. A primeira é o favorecimento das empresas que operam com altas margens 

(diferença entre o faturamento e o custo dos insumos e das mercadorias revendidas), em 

detrimento de empresas que operam com baixas margens. Isso ocorre porque a tributação do 

faturamento é independente da margem, enquanto as bases do regime normal de tributação – 

valor adicionado, lucro e folha de salários – crescem proporcionalmente com a margem da 

empresa. Assim, os regimes simplificados brasileiros favorecem quem menos precisa e pouco 

beneficiam as empresas que mais necessitariam de apoio, que são aquelas que operam com 

baixas margens e rentabilidade. 

O segundo problema resulta da combinação do favorecimento a negócios com altas 

margens com a isenção do lucro distribuído a seus sócios. Assim, os   prestadores de serviços 

de alta renda se constituem como sócios de empresas pagando muito menos tributos que 

empregados formais (APPY et al., 2018) 

Na expansão do regime especial para micro e pequenas empresas, o Simples, é um caso 

que não tem paralelo no mundo. Em geral, vários países tendem a instituir regimes especiais de 
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tributação para pequenas empresas, mas no Brasil, o limite de R$ 4,8 milhões é maior do que a 

grande maioria do mundo. 

 

Conclusão Do Capítulo 3 
 

Através desse capítulo foi possível identificar os benefícios da implementação do IBS 

(Imposto sobre Operações com Bens e Serviços), que possui apenas uma única alíquota para 

todos os bens e serviços, seguindo as características de um bom IVA (Imposto sobre Valor 

Agregado), trazendo simplificação e neutralidade para o sistema tributário. 

Foram destacadas diversas maneiras de se corrigir a forma de tributação brasileira, 

melhorando as formas de se aplicar impostos sobre o consumo de bens e serviços, sobre a renda, 

sobre a folha de salários, propriedade, e uma melhor discussão sobre os regimes simplificados 

de tributação.  

Então, mesmo com os diversos gargalos existentes na tributação brasileira, há a 

esperança de que se analisados com cuidado e corrigidos, podem gerar redução na desigualdade 

de renda do Brasil. 
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CONCLUSÃO 
 

O trabalho identificou que há uma elevada desorganização tributária no Brasil, que leva 

a um grande desequilíbrio fiscal mesmo a carga tributária brasileira ser bem elevada e acima da 

média da OCDE. Entretanto, como explicado anteriormente, atualmente não há espaço para 

uma redução da carga tributária como porcentagem do PIB, mas há espaços para correções do 

sistema atual, para que se aumente a eficiência econômica e a equidade. 

Cabe ressaltar que a carga tributária deve ser discutida sim! Pois ela implica em diversos 

entraves que comprometem a competitividade do nosso país. Seja na geração de emprego, 

melhora da qualidade de vida da população entre outros impactos. Porém, a carga tributária 

depende essencialmente do nível de despesas públicas. 

Não há solução fácil para uma ampla reforma tributária do Brasil, porém o foco inicial 

deve ser em extinguir a multiplicidade de regimes tributários existentes no país, resultado não 

apenas da existência de muitos tributos e regimes simplificados, mas também dos diversos 

benefícios fiscais e regimes especiais; simplificação da tributação sobre consumo, renda e folha 

de pagamentos; e corrigir as imperfeições dos tributos sobre propriedade. 

Adicionalmente, devido à complexidade da estrutura tributária brasileira, qualquer 

reforma desse sistema será feita de forma gradual para evitar perdas de arrecadação ou mais 

distorções. Além disso, mesmo sendo uma reforma longa e gradual, e neutra do ponto de vista 

de arrecadação, é importante que a reforma tributária entre como uma das pautas prioritárias na 

agenda de políticas públicas. 

Com o avanço nesta agenda, haveria um aumento relevante da produtividade, e um 

enorme passo para a redução da desigualdade no país. Tributando com equidade e dando 

fomento ao desenvolvimento. 
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