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Resumo 
 

 

O presente artigo é um trabalho de revisão bibliográfica e tem como objetivo 
realizar uma análise acerca do caráter regressivo do Sistema Tributário Nacional, 
apontando as características gerais que norteiam as políticas fiscais do país, além 
de indagar sobre como esses fatores contribuem para a concentração de renda. A 
revisão bibliográfica conta com duas seções, na primeira delas, será apresentado 
um breve histórico do sistema tributário brasileiro. No outro tópico, pretende-se 
demonstrar como a carga tributária do país se estrutura, analisando as suas 
diferentes bases de incidência, na qual serão realizadas comparações entre a 
estrutura da carga tributária nacional e a de outros países, tais como aqueles 
pertencentes a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico 
(OCDE).  Nesse sentido, através dessas análises e comparações, busca-se discutir 
a importância de se adotar um novo modelo de tributação no país, prezando pela 
progressividade, onde as políticas fiscais de caráter progressivo garantem que a 
parcela da população com a maior concentração de rendimentos possa contribuir 
para o financiamento de políticas públicas de bem-estar social através da 
realocação justa e equilibrada dos recursos recolhidos pelo governo. Os dados 
utilizados para a produção deste artigo foram coletados mediante análise 
bibliográfica e documental e a abordagem do problema deu-se de forma 
qualitativa. Espera-se que este artigo contribua para a compreensão do sistema 
tributário brasileiro e para a adoção de políticas redistributivas, buscando um 
sistema fiscal mais eficiente e justo. 
 

 

Palavras-chave: Sistema Tributário; Justiça Social; Extrafiscalidade; 

Progressividade; Redistribuição;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Resumen 

 
El presente artículo es un trabajo de revisión bibliográfica y tiene como objetivo 
realizar un análisis acerca del carácter regresivo del Sistema Tributario Nacional, 
apuntando a las características generales que orientan las políticas fiscales del país, 
además de indagar sobre cómo estos factores contribuyen a la concentración de 
renta. La revisión bibliográfica cuenta con dos secciones, en la primera de ellas, 
será presentado un breve histórico del sistema tributario brasileño. En el otro tema, 
se pretende demostrar cómo la carga tributaria del país se estructura, analizando 
sus diferentes bases de incidencia, en la que se realizarán comparaciones entre la 
estructura de la carga tributaria nacional y la de otros países, tales como aquellos 
pertenecientes a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE). En este sentido, a través de estos análisis y comparaciones, se busca 
discutir la importancia de adoptar un nuevo modelo de tributación en el país, 
previendo por la progresividad, donde las políticas fiscales de carácter progresivo 
garantizan que la parcela de la población con la mayor concentración de ingresos 
pueda, contribuir a la financiación de políticas públicas de bienestar social a través 
de la reasignación justa y equilibrada de los recursos recogidos por el gobierno. 
Los datos utilizados para la producción de este artículo fueron recolectados 
mediante análisis bibliográfico y documental y el abordaje del problema se dio de 
forma cualitativa. Se espera que este artículo contribuya a la comprensión del 
sistema tributario brasileño y para la adopción de políticas redistributivas, 
buscando un sistema fiscal más eficiente y justo. 
 
Palabras clave: Sistema Tributario; Justicia Social; Extrafiscalidad; 

Progresividad; Redistribución; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os direitos humanos são violados 
não só pelo terrorismo, a repressão, 
os assassinatos, mas também pela 
existência de condições de extrema 
pobreza e estruturas econômicas 
injustas, que originam as grandes 
desigualdades. 

(Papa Francisco) 
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1. INTRODUÇÃO 

        A maior parte dos tributos tem como finalidade principal a arrecadação fiscal. É 

desta maneira que o Estado obtém receitas para financiar os seus gastos e despesas. 

Porém ao analisar o propósito com que esses tributos são recolhidos, como 

financiamento de políticas de bem-estar social por exemplo, observa-se o viés extrafiscal 

do sistema tributário. Raimundo Falcão (1981) diferencia a fiscalidade da 

extrafiscalidade com as seguintes palavras: 

 
Considerando a tributação como ato ou efeito de tributar, ou ainda, como o 
conjunto dos tributos, podemos afirmar que: a) a tributação se diz fiscal 
enquanto objetiva retirar do patrimônio dos particulares os recursos 
pecuniários – ou transformáveis em pecúnia – destinados às necessidades 
públicas do Estado; b) tributação extrafiscal é o conceito que decorre do de 
tributação fiscal, levando a que entendamos extrafiscalidade como atividade 
financeira que o Estado desenvolve sem o fim precípuo de obter recursos para 
seu erário, mas sim com vistas a ordenar a economia e as relações sociais, 
sendo, portanto, conceito que abarca, em sua amplitude, extensa gama de 
opções e que tem reflexos não somente econômicos e sociais, mas também 
políticos [...] (FALCÃO, 1981, p. 118) 

 

Por esta razão, para se alcançar uma distribuição justa, os tributos, além de terem 

uma função fiscal de obter receitas, agem financiando políticas públicas de bem-estar 

que garantem a redução dos impactos da desigualdade de renda nos país.  

Esses investimentos podem estar enquadrados na construção de moradias, 

programas como o Bolsa Família, investimento no SUS, Previdência Social, transporte 

coletivo, universidades e escolas, entre outros bens ou serviços que promovem uma nova 

estrutura social e oportunidades mais justas a todos os cidadãos. 

Inclusive, no que diz respeito à redução das desigualdades, a Constituição 

brasileira de 1988 dispõe no artigo 3º: 

 

Art. 3º- Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o 
desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação. (BRASIL, 1988, art. 3º) 

 

Consoante a isso, o regime tributário deve ser utilizado pelo Estado como uma 

ferramenta redistributiva, onde ao ser utilizado como um instrumento de intervenção e 

regulação estatal no âmbito econômico e social, promove a redução das desigualdades 

sociais, como previsto nos princípios constitucionais.  
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É em razão dessas características extrafiscais que se faz necessário a adoção da 

progressividade na cobrança e recolhimento dos tributos, onerando aqueles que já 

ocupam um lugar de segurança e estabilidade financeira dentro da sociedade, 

promovendo desta forma a justiça redistributiva no país. 

O Brasil atravessa um cenário de ajuste fiscal, iniciado em 2015 e reforçado no 

ano de 2016, no qual o governo busca cortar gastos sociais sem estudar mecanismos 

justos de tributação para se elevar as receitas. O governo, optou por adotar reformas que 

servem ao mercado, tais como a trabalhista, previdenciária, além também de realizar 

cortes de verbas em pastas como a da Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, entre 

outros.  

Essas medidas, ocasionam ainda mais desigualdade dentro do contexto 

Brasileiro, elevando o abismo social existente entre os mais ricos e os mais pobres do 

país. 

A desigualdade de renda no mundo moderno, como elucidada por Thomas 

Piketty (2004), chegou a patamares altíssimos, colocando em risco o próprio 

funcionamento do Estado e das instituições democráticas. O autor propõe algumas 

providências tributárias a serem adotadas, tais como a progressividade na tributação das 

rendas, heranças e propriedade.  

A desigualdade no cenário brasileiro é ainda maior do que no resto do mundo. 

De acordo com Medeiros, Souza, Castro (2015): 

 
A desigualdade no Brasil é muito alta e estável. O 1% mais rico da população 
adulta concentra mais de um quarto de toda a renda do país. Os 5% mais ricos 
detêm quase metade da renda. A concentração é tamanha que um milésimo 
das pessoas acumula mais renda que toda a metade mais pobre da população 
junta. (MEDEIROS, SOUZA, CASTRO, 2015, p. 9) 

 

Diante dos fatos apresentados acerca da desigualdade de renda no país, o artigo 

buscará analisar como as medidas tributárias adotadas pelo Estado favorece a 

concentração de riquezas, destacando o caráter regressivo do mesmo. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A seguinte sessão de revisão bibliográfica pretende abordar as questões que 

norteiam o Sistema Tributário Brasileiro, discorrendo acerca de suas características 

centrais e trajetória recente. 
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Serão observados os fatores que desencadearam os processos reformistas na 

administração pública ao longo do século, com atenção para as reformas ocorridas 

durante o período do governo José Sarney (1985-1990) e posteriormente em 1995 com 

o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998/1999-2002), que trouxeram 

elementos de natureza regressiva para as políticas fiscais do país.  

A adoção de medidas progressivas no regime tributário do país atuaria 

principalmente na manutenção das políticas públicas, que são muito mais vantajosas sob 

a perspectiva social do que adotar planos de austeridade que impactam principalmente 

as camadas mais vulneráveis da sociedade. 

Deste modo, será elucidado a importância e contribuição da tributação 

progressiva da renda, da herança, do lucro e dos dividendos na geração de receitas 

fiscais.  

 

2.1 Trajetória do Sistema Tributário Brasileiro. 

 Para se analisar um sistema tributário com mais clareza, torna-se necessário 

traçar um panorama histórico do contexto político, econômico e social do país objeto de 

estudo. 

 No final do século XIX e começo do século XX, os ideais liberais marcavam os 

Estados e seus respectivos regimes econômicos e tributários; no caso do Brasil não era 

diferente. A república herdou do império uma grande parte da sua estrutura fiscal, sendo 

mantida assim até o final da década de 1930. Nesse período, a carga tributária do país 

era de aproximadamente 10%, na qual a alíquota máxima do imposto cobrado sobre o 

rendimento de pessoas físicas (IRPF) era de apenas 8%, seguindo os padrões e 

tendências internacionais.  

Vale destacar que o Brasil possuía uma economia baseada na exportação do café 

e a aristocracia cafeeira concentrava a maior parte da renda nacional. No contexto de 

uma economia primário-exportadora, que obtinha a maior parte de suas riquezas através 

da exportação de matérias-primas, a maioria dos impostos incidia apenas sobre o 

comércio exterior e não sobre a renda ou outras bases de tributação como a taxação do 

consumo. Como apresentado por Oliveira (2010): 

 

Os impostos que sobre as importações incidiam, representavam mais de 60% 
das receitas do império. Neste contexto histórico e teórico, a função da 
tributação consistia precipuamente em prover o governo de recursos 
destinados a desempenhar suas limitadas atividades. (OLIVEIRA, 2010, p. 
11) 
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Com o cenário da Primeira Guerra Mundial no ano de 1914 e em seguida o 

colapso provocado pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, que 

culminou na Grande Depressão na década de 1930, a forma como o regime tributário se 

estruturava começou a ser reformulada e adquirir características mais progressivas, 

tendo em vista um período marcado pela destruição e insegurança ocasionados pela 

guerra e crises econômicas subsequentes ao grande aumento da desigualdade social da 

época. 

O governo do Brasil, influenciado pela crise mundial do pós-guerra e da crise de 

1929 viu suas receitas fiscais desabarem, pois, o nível de exportações e importações no 

comércio exterior diminuiu drasticamente. Conforme citado por Ricardo Varsano 

(1996), foi devido a este cenário que surgiu a relevância sobre a taxação doméstica; no 

caso a criação dos impostos sobre o consumo e o aumento gradual da taxação sobre os 

rendimentos.  

Esse cenário de crises contribuiu para que a carga tributária se elevasse, sendo a 

tributação sobre os rendimentos uma das principais responsáveis por tal progresso, onde 

de acordo com Gobetti e Orair (2016), isso fez o IRPF e sua respectiva alíquota máxima 

crescer paulatinamente e atingir os 50% já em 1948, no imediato pós-Segunda Guerra 

Mundial. De acordo com os autores citados, este percentual permaneceu nesse nível até 

o começo dos anos 1960, sendo elevado para 60%, e posteriormente, o presidente João 

Goulart elevou a alíquota máxima do IPRF para o patamar de 65%, sendo este o nível 

mais alto já registrado na história do regime tributário brasileiro. 

Para fins de comparação, neste mesmo período de pós-Segunda Guerra Mundial, 

países como EUA e Inglaterra aumentavam suas alíquotas máximas para valores 

superiores a 90%. Esse período foi caracterizado pela criação de regimes progressivos 

de tributação e por um grande avanço para a redução das desigualdades de renda através 

da implementação das políticas do Estado de Bem-estar Social  

No âmbito nacional, com o lamentável fato do golpe militar de 1964, esses 

avanços se viram interrompidos, onde seguindo tendências internacionais e interesses 

financeiros das elites locais, uma das primeiras mudanças feitas pelo regime militar foi 

reduzir a alíquota que estava em 65% para novamente 50%. 

 A reforma tributária realizada pelo regime militar logo após a deflagração do 

golpe, nos anos de 1964 e 1965, trouxe além da redução da alíquota máxima do IRPF, 

um aumento da importância dos impostos internos sobre produtos e bens de consumo. 
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A criação de impostos indiretos como o ICMS e o IPI contribuíram para aumentar ainda 

mais a regressividade do sistema tributário brasileiro. 

Na década de 1970 e 1980, com o caos econômico ocasionado pelas crises do 

petróleo de 1973 e 1979, críticas ao estado de Bem-estar social tomaram espaço no 

contexto político e econômico, frequentemente medidas de austeridade e corte de gastos 

eram colocadas em prática com o propósito de atrair investimentos privados e 

impulsionar o crescimento e desenvolvimento econômico. Junto a isso, os sistemas 

tributários também foram reformulados e passaram por reformas, as quais tornariam o 

cenário fiscal cada vez mais atrativo ao capital.  

Durante este período, nos EUA, o então presidente Ronald Reagan realizou duas 

reformas que reduziram radicalmente a progressividade do sistema tributário 

estadunidense. Tais reformas adotaram um viés fortemente regressivo, contribuindo 

assim para a desigualdade de renda. De acordo com Gobetti e Orair (2016):  

 

Convencido de que a progressividade do sistema tributário era um mal a ser 
eliminado, por penalizar os indivíduos e empreendedores mais capazes e 
obstruir a prosperidade econômica, Reagan promoveu duas reformas no 
IRPF. Uma mais moderada em 1981, quando a alíquota máxima foi reduzida 
de 70% para 50%. Outra mais radical, em 1986-1988, quando se reduziu o 
número de faixas de dezesseis para quatro, eliminando a faixa de isenção, 
elevando a alíquota mínima de 11% para 15% e reduzindo a alíquota máxima 
para 28%. (GOBETTI; ORAIR, 2016, p. 9) 

 

No contexto nacional, a Constituição da República, promulgada em 1988, trazia 

em seu escopo a criação de um Estado de Bem-estar Social, garantindo políticas na área 

de seguridade social e adotando direitos e deveres que o Estado deveria assumir com 

seus cidadãos, sendo um desses deveres a redução da desigualdade social. No mesmo 

período, o então presidente José Sarney (1985-1990) inicia uma reforma tributária no 

país que tornará novamente o sistema tributário favorável as elites do país e 

consequentemente contribuindo com a concentração de renda. 

O modelo adotado pelo governo Sarney na época, seguiu como referência as 

reformas instauradas pelo governo americano de Reagan e Bush, onde a reforma no 

regime tributário brasileiro reduziu as faixas de tributação de doze para apenas três 

faixas, ainda reduzindo a alíquota máxima incidente de 50% para 27,5%, reduzindo de 

maneira drástica a progressividade do sistema tributário do país. (GOBETTI e ORAIR, 

2016). 
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Após esse fato, as políticas fiscais do Brasil se mantiveram cada vez mais 

regressivas, principalmente com o avanço das ideias neoliberais no país, fazendo 

renascer o debate acerca de um estado mínimo e limitado, o que beneficiaria ainda mais 

aqueles no topo da pirâmide.  

Diante disso, os impostos diretos que incidem diretamente sobre a renda foram 

negligenciados e a tributação indireta que incide principalmente sobre o consumo das 

famílias foi adotando um papel cada vez mais central dentro das receitas do governo. 

Esses impostos indiretos são:  o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre Serviços 

(ISS). 

Em 1995, com a criação do Plano Real e posteriormente a Reforma Gerencial, o 

Estado inicia uma série de privatizações, demissões e sucateamento dos serviços 

públicos, delegando várias atribuições em matéria de provisão dos serviços sociais ao 

setor privado, a fim de garantir um ajuste fiscal e a retomada do crescimento econômico. 

Neste período houve uma pequena reforma tributária que resultou na criação de 

duas anomalias tributárias, quais sejam: a criação do Juros Sobre Capital Próprio (JSCP) 

que beneficiava as pessoas jurídicas; e a isenção de tributação de lucros e dividendos 

para pessoas físicas, que antes eram tributadas pela alíquota de 15%. Tais discrepâncias 

fizeram o Sistema Tributário Nacional Brasileiro se tornar um dos mais regressivos do 

mundo.  

 

2.2 Regressividade e a desigualdade de renda. 

O Brasil, em comparação com os países membros da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), tais como França, Reino Unido, 

Noruega, Dinamarca, Suécia, possui uma carga tributária equivalente à observada nesses 

países, porém a forma que essa carga incide sobre seus contribuintes ainda é motivo de 

muita controvérsia e discussão. A tabela a seguir mostra a carga tributária bruta do Brasil 

no ano de 2013 e 2014 respectivamente: 

  

Tabela 1. Carga Tributária Bruta – 2014 e 2015 

R$ bilhões 

Componentes 2014 2015 

P.I.B. 5.687,31 5.904,33 

Arrecadação 1.843,86 1.928,18 
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Carga Bruta Total 32,42% 32,66% 

Fonte: Receita Federal Brasileira, 2015. 

 

Para efeito de comparação, será utilizado a média da OCDE e a carga tributária 

em relação ao PIB de alguns países que compõem a mesma.  

 

Tabela 2.  Carga Tributária em Relação ao PIB – Países OCDE 2014 

Países Membros Carga Tributária (% PIB) 

Dinamarca 50,88 

França 45,22 

Finlândia 43,85 

Itália 43,64 

Alemanha 36,16 

Média OCDE 35,0 

Grécia 35,90 

Portugal 34,44 

Espanha 33,20 

Brasil 32,42 

Turquia 28,72 

Suíça 26,65 

Estados Unidos 26,00 

Coreia do Sul 24,61 

Chile 19,82 

Fonte: Receita Federal Brasileira, 2015. 

 

Todavia, dado o panorama histórico do sistema tributário brasileiro, fica evidente 

que mesmo com uma carga tributária equivalente aos países da OCDE, a justiça 

distributiva do país esteve na maior parte do tempo ameaçada por políticas fiscais 

regressivas e que beneficiavam aqueles no topo, na qual obtinham a maior parte dos seus 

rendimentos através de rendimentos pouco tributados ou isentos como nos casos dos 
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ganhos de capitais com lucros, dividendos, ações, fundos, aluguéis, além também de se 

beneficiarem da baixa alíquota de taxação sobre a propriedade e herança.  

A carga tributária no Brasil é composta basicamente de tributos indiretos e 

cumulativos que incidem sobre o consumo, onerando mais a classe média e baixa do 

país, situação inversa aos países membros da OCDE que se utilizam principalmente dos 

impostos diretos que incidem sobre a renda e ganhos de capital, com destaque 

principalmente para a taxação progressiva sobre a renda, no qual figuram como grandes 

exemplos os países Escandinavos (Noruega, Suécia, Finlândia) e a França. 

Outro fato discrepante é que a maior parte da destinação do montante arrecadado 

pela tributação no país irá para o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida 

que, de acordo com dados extraídos do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 

disponíveis no sítio eletrônico do Ministério do Planejamento1, em 2015, os valores 

destinados aos encargos da dívida representaram 47,4% das despesas totais do governo 

no ano. 

O autor Salvador (2007) ao realizar uma análise da realidade brasileira afirma 

que: 

 

O Estado brasileiro é financiado pelos trabalhadores assalariados e pelas 
classes de menor poder aquisitivo, que são responsáveis por 61% das receitas 
arrecadadas pela União. A população de baixa renda suporta uma elevada 
tributação indireta, pois mais da metade da arrecadação tributária do país 
advém de impostos cobrados sobre o consumo. Pelo lado do gasto do Estado, 
uma parcela considerável da receita pública é destinada para o pagamento dos 
encargos da dívida, que acaba beneficiando os rentistas, também 
privilegiados pela menor tributação. (SALVADOR, 2007, p. 4) 

 

No que diz respeito à arrecadação em relação às bases de incidência podemos 

observar na tabela abaixo que o que foi recolhido no campo “Renda” nos anos de 2014 

e 2015 é muito baixo em relação às tributações indiretas, que incidem sobre bens e 

serviços, evidenciando que, durante o período analisado, a maior parte da arrecadação 

advém de impostos indiretos, beneficiando ainda mais a regressividade do regime 

tributário em questão. 

  

 
Tabela 3. Carga tributária e bases de incidência 2014-2015 

                                                 
1<http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/apresentacoes-2014/140828_apresentacao_ploa-
2015.pdf/view> Acesso em 26 de novembro de 2017. 
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Relação % total arrecadação 

Base de Incidência 2014 2015 

Renda 18,05 18,27 

Folha de Salários 25,95 25,83 

Propriedade 4,17 4,44 

Bens e Serviços 50,20 49,68 

Transações Financeiras 1,62 1,80 

Outros 0,01 -0,02 

Fonte: Receita Federal 2015. 

 

Além disso, outra característica extremamente regressiva do sistema tributário 

nacional é a isenção da taxação de lucros e dividendos para pessoas físicas, sendo um 

dos únicos países do mundo, ao lado da Estônia, a adotar este tipo de instrumento fiscal. 

Os contribuintes mais ricos e com maior capacidade contributiva não se utilizam dos 

salários como fonte principal de renda e sim a renda proveniente do capital, que é 

repassada aos mesmos através dos lucros e dividendos de empresas que possuem 

participações. 

Outros países como Grécia, México e Eslováquia já tiveram modelos parecidos 

de isenção, mas voltaram atrás, como no caso da Grécia que com a crise enfrentada na 

última década fez uma revisão de seu sistema tributário e voltou a taxar os lucros e 

dividendos para pessoas físicas. Do outro lado, países como Dinamarca e França 

possuem tabelas progressivas e alíquotas máximas com até 40% de taxação por exemplo. 

No passado, o Brasil tributava os rendimentos das pessoas físicas referentes a 

lucros e dividendos. Esses valores eram taxados exclusivamente na fonte, utilizando-se 

de uma alíquota de 15%.  

Porém, com a reforma gerencial iniciada no governo FHC no ano de 1995, e com 

a Lei n.º 9.249/1995 promulgada, é estabelecido o fim da tributação dos lucros e 

dividendos no país a partir do ano de 1996, tornando o Brasil um dos únicos lugares do 

mundo a adotar tal prática.  

Cabe ressaltar que esse fato levou o regime fiscal do país a ser ainda mais 

regressivo, contribuindo para a concentração de renda e o aumento das desigualdades; a 

estimativa, de acordo com um documento publicado pelo Sindicato Nacional dos 

Auditores Fiscais da Receita Federal em 2010, mostra que o governo deixou de arrecadar 

com a isenção de lucros e dividendos o equivalente a R$ 23,6 bilhões no ano de 2009,  
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compondo estes valores estão os R$ 6,9 bilhões que são enviados para o exterior isentos 

de tributação. 

 

No Senado já existe uma iniciativa para alterar a legislação tributária e revogar a 

isenção de lucros e dividendos. Assim, o Projeto de Lei do Senado 588/2015, do senador 

Lindbergh Farias (PT-RJ), busca estabelecer novamente a alíquota de 15% na cobrança 

de lucros e dividendos para pessoas físicas. O projeto hoje encontra-se engavetado e 

ainda não foi colocado para a devida discussão e votação no Senado ou na Câmara. 

             Abaixo, serão apresentados dados referentes a carga tributária dos países da 

OCDE no ano de 2012, comparando a carga tributária brasileira em relação ao PIB com 

o desses países, discriminando os percentuais incidentes sobre a renda, propriedade, 

consumo e folha salarial.  

 

Tabela 4. Comparação Carga Tributária 2012 (discriminada) % PIB 

País Carga Total Renda Propriedade Consumo Salários 

Dinamarca 48,0 29,6 1,8 15,2 1,2 

França 45,3 10,7 3,9 12,2 18,5 

Itália 44,4 14,6 2,7 13,4 13,5 

Suécia 44,3 15,5 1,0 12,9 14,8 

Finlândia 44,1 15,2 1,2 14,4 13,1 

Noruega 42,2 20,3 1,2 11,1 9,6 

Alemanha 37,6 11,4 0,9 10,7 14,4 

Brasil 35,9 6,4 1,4 18,8 9,2 

Média OCDE 35,5 12,2 1,9 11,6 9,8 

Grécia 33,8 8,4 2,0 12,6 10,7 

Espanha 32,9 9,9 2,0 9,0 11,8 

Portugal 32,5 8,7 1,3 13,3 9,0 

Turquia 27,7 6,0 1,2 13,0 7,5 

Estados Unidos 24,3 11,6 3,0 4,4 5,4 

Chile 20,8 8.3 0,9 10,6 1,1 

Fonte: OCDE 2013 e Receita Federal 2015. 

 

Na tabela acima observamos que o Brasil se configura como um dos países que 

menos taxam a renda e a propriedade.  Pode-se dizer que o Brasil, em relação aos países 

pertencentes à OCDE, foi o campeão quando se trata dos impostos indiretos e, portanto, 

regressivos e cumulativos. Essa anomalia acontece devido à isenção da tributação dos 
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lucros e dividendos para pessoa física. Ao lado disso, cabe ainda salientar a falta de 

taxação para grandes fortunas, a existência de poucas faixas de incidência de tributação 

no IRPF, a defasagem da tabela do IRPF que não acompanhou o cálculo da inflação, 

além da ausência de progressividade na tabela, onde no caso brasileiro a alíquota 

máxima não ultrapassa os 27,5%.  

A tributação sobre a herança no Brasil também reflete fortes discrepâncias que 

apontam para a institucionalização da desigualdade de renda. Nesse quesito, o país adota 

alíquota média de 3,9% enquanto países como Reino Unido e França possuem alíquotas 

de 40% e 32,5% respectivamente. 

De acordo com dados da Receita Federal (2013), uma elite de 71.440 pessoas, 

que corresponde a 0,3% dos declarantes do imposto de renda do país, concentrava 14% 

da renda total e 21,7% da riqueza, o que totalizava o rendimento anual de R$ 298 bilhões 

e patrimônios que atingiam R$ 1,2 trilhão. 

Outro dado relevante é que quem está nas camadas mais elevadas da sociedade, 

paga uma porcentagem de imposto sobre os seus rendimentos bem menor do que as 

famílias mais pobres, tendo em vista que boa parte de sua renda advém de ganhos de 

capital que são pouco tributados como apresentados no artigo.  

A análise dos números revela que em relação aos contribuintes que recebem a 

quantidade de 160 salários mínimos, apenas uma parcela de 35% dos seus rendimentos 

fora tributada, enquanto que os que recebem entre 3 a 5 salários mínimos tiveram mais 

de 90% de sua renda tributada pelo fisco, revelando o caráter totalmente regressivo que 

toma conta do ambiente fiscal brasileiro.  

Dessa forma, a renda da população brasileira, principalmente das camadas mais 

baixas, é subtraída por níveis crescentes de endividamento, por tributos indiretos que 

reduzem o poder de compra e também pela aquisição do que deveria ser provido com 

qualidade e gratuidade pelo Estado, como saúde, educação e transporte. (LAVINAS, 

2014). 

Segundo Salvador (2007 apud LAVINAS, 2007, p. 1472): 

 

A pesquisa de orçamentos familiares do período 2002/2003 mostra que essa 
regressividade vem aumentando: as famílias com renda de até dois salários 
mínimos passaram a ter uma carga tributária indireta de 46% da renda 
familiar, enquanto aquelas com renda superior a 30 salários mínimos gastam 
16% da renda em tributos indiretos. (SALVADOR apud LAVINAS, 2007, p. 
1472) 
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Os dados apresentados reforçam o fato de que, apesar da carga tributária 

brasileira ser considerada moderadamente alta, o ônus do sistema fiscal recaí 

principalmente sobre a folha salarial e sobre os bens de consumos e prestação de 

serviços, diminuindo o poder de compra da classe média e da classe trabalhadora do 

país. 

A falta de políticas fiscais progressivas, que atuem no sentido de reverter esse 

quadro de ineficiência no equilíbrio da alocação de riquezas na sociedade, torna a 

capacidade do país de realizar investimentos e financiar políticas públicas totalmente 

deficitária.  

No âmbito da criação de políticas públicas que beneficiem a sociedade como um 

todo, o sistema tributário é a ferramenta prática de distribuição da renda, na qual o 

Estado pode realmente atuar na diminuição das desigualdades sociais e econômicas. 

Como elucidado pelo autor Thomas Piketty (1997): 

 

O instrumento privilegiado da redistribuição pura é a redistribuição fiscal, 
que, por meio das tributações e transferências, permite corrigir a desigualdade 
das rendas produzida pelas desigualdades das dotações iniciais e pelas forças 
do mercado, ao mesmo tempo que preserva ao máximo a função alocativa do 
sistema de preços. (Piketty, 1997, pag. 85). 

       

3.   METODOLOGIA DE PESQUISA 

Primeiramente o método de abordagem utilizado é o dedutivo, que parte de 

princípios reconhecidos como verdadeiros e possibilita através deles chegar a 

conclusões propostas pelo autor da pesquisa. (GIL, 2002) 

Analisando o tratamento quanto à sua natureza, esta pesquisa se classifica como 

uma pesquisa básica, como explicado por Prodanov e Freitas (2008). Sob a ótica adotada 

para a abordagem do problema proposto, a pesquisa se enquadra como um estudo de 

natureza qualitativa. 

Quanto ao método que tornou possível o desenvolvimento dos procedimentos foi 

utilizado o método comparativo, usando informações obtidas através de dados 

secundários retirados de artigos e trabalhos científicos publicados em revistas, 

periódicos e congressos, além das fontes geradas a partir de manuais de natureza 

governamental, como relatórios do IPEA e da Receita Federal por exemplo. Além disso, 

dados retirados da OCDE figuram como ponto chave para inserir o conteúdo apresentado 

no artigo com o panorama internacional para efeitos de comparação.  



13 
 

Em relação aos fins buscados pela pesquisa, tipifica-se a técnica de pesquisa 

como exploratória, na qual tenta descobrir um novo tipo de enfoque ao assunto proposto, 

explorando suas particularidades (PRODRANOV e FREITAS, 2008). 

Portanto, do ponto de vista dos procedimentos técnicos que dizem respeito à 

maneira como buscamos os dados, é correto afirmar que o presente trabalho possui duas 

tipologias de pesquisa, sendo a primeira do tipo bibliográfica realizando a análise do 

assunto sob vários ângulos amparados por publicações e livros científicos. A segunda 

parte de uma perspectiva documental, a qual se utiliza de documentos que estão 

disponíveis em instituições governamentais. Estes dados foram acessados pelos sítios 

digitais da Receita Federal Brasileira, OCDE, Ministério do Planejamento e IPEA, como 

constam na referência bibliográfica do artigo. 

Para elucidar ainda mais a tipificação quanto ao método da pesquisa, o autor Gil 

(2002, p. 44) discorre que: “[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. (GIL, 

2002, p. 1) 

A pesquisa documental é bem próxima à bibliográfica, diferenciando-se apenas 

pela natureza das fontes, podendo a pesquisa documental ser ou não escrita, utilizando 

fontes que retratam uma questão. (GIL, 1999). 

  

4.   RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os impostos fazem parte da história da humanidade, sendo nos tempos modernos 

a ferramenta mais importante do Estado para atingir as suas metas nos campos sociais, 

econômicos e políticos, além também de servir para custear suas próprias despesas 

administrativas e outros encargos financeiros.  

Nesse mesmo sentido, a pesquisa evidenciou a extrafiscalidade do regime 

tributário, na qual seu objetivo é a busca pela justiça social e redução das desigualdades 

de renda, utilizando-se da tributação para tal. 

O tipo de Estado que queremos para o país refletirá a forma como a sua tributação 

deverá ser planejada. Se almejamos um Estado Social que garanta políticas de bem-estar 

e de redistribuição, faz-se necessário, portanto, uma maior carga tributária, aliada a uma 

tributação progressiva sobre a renda e também sobre os ganhos de capitais provenientes 

de heranças, propriedade, lucros e dividendos. 

Este trabalho apontou que as políticas tributárias de um país podem incidir 

diretamente sobre a concentração de renda. O sistema tributário brasileiro, caracterizado 
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pela alta regressividade, torna o Brasil um dos países mais desiguais do mundo, e é 

objeto de análise para pesquisadores de diversos países. 

Apesar da Constituição Federal brasileira prever em seus capítulos a existência 

de uma série de políticas sociais universais, e que requerem financiamento público, o 

regime tributário brasileiro contraditoriamente age com uma ótica regressiva, 

aumentando o abismo social existente entre os mais pobres e os mais ricos do país. 

Neste trabalho, demonstrou-se a necessidade de uma reorientação da tributação 

no país para que ela incida principalmente sobre a renda e o patrimônio, de forma a 

eliminar a regressividade, advinda principalmente dos impostos indiretos que incidem 

diretamente sobre a renda das famílias mais pobres. O ponto chave do regime fiscal deve 

ser o Imposto de Renda, sendo ele um dos meios principais para atingir a progressividade 

e o equilíbrio distributivo dentro do sistema tributário nacional, tendo como norte o 

Princípio da Capacidade Contributiva, onde quem obtém mais rendimentos deve 

contribuir mais e, portanto, arcar com a maior parte do ônus fiscal.  

O material recolhido de agências governamentais como o IPEA, Receita Federal, 

Ministério do Planejamento, além de instituições internacionais como a OCDE, 

contribuíram para a elucidação das características regressivas e as discrepâncias 

enfrentadas no cenário fiscal brasileiro.  

5.   REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. Acesso em: 25 

de novembro de 2017. 

 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Apresentação do projeto 

de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2015. Brasília, 2014. Disponível em: 

<http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/apresentacoes-

2014/140828_apresentacao_ploa-2015.pdf/view> Acesso em: 26 de novembro de 2017. 

 

BRASIL. Receita Federal. Carga Tributária no Brasil 2013. Brasília, 2014. 

Disponível em:         <http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-

tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-

tributaria-2013.pdf> Acesso em: 25 de novembro de 2017. 



15 
 

 

BRASIL. Receita Federal. Carga Tributária 2015. Brasília, 2017. Disponível em: 

<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-

aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2015.pdf/view> Acesso 

em: 25 de novembro de 2017. 

 

BRASIL. Receita Federal. Grandes Números DIRPF 2015. Brasília, 2017. Disponível 

em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-

aduaneiros/estudos-e-estatisticas/11-08-2014-grandes-numeros-dirpf/relatorio-gn-irpf-

2015.pdf/view> Acesso em: 25 de novembro de 2017. 

 

FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e mudança social. Rio de Janeiro: Forense, 

1981. 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. - 5. ed. - São Paulo: 

Atlas, 1999. 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2002. 

 

GOBETTI Sergio; ORAIR, Rodrigo. Progressividade Tributária: A agenda 

negligenciada. Rio de Janeiro: IPEA, Texto Para Discussão, vol. 2190, 2016. 

 

LAVINAS, Lena. A Long Way from Tax Justice: the Brazilian Case. Working Paper 

22, Global Labour University, ILO & GLU, Berlin, 2014. Disponível em: 

<http://www.global-labour-

university.org/fileadmin/GLU_Working_Papers/GLU_WP_No.22.pdf> Acesso em: 27 

de novembro de 2017. 

 

LAVINAS, Lena. Gasto social no Brasil: programas de transferência de renda 

versus investimento social. Revista Ciência e Saúde Coletiva, vol. 12 (6), 2007, pag. 

1463-1476. 

 



16 
 

MEDEIROS, Marcelo; SOUZA, Pedro; CASTRO, Fábio. A estabilidade da 

desigualdade de renda no Brasil, 2006 a 2012: estimativa com dados do imposto de 

renda e pesquisas domiciliares. Rio de Janeiro, vol. 20, 2015. 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Apresentação do 

projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2015. Brasília, 2014. Disponível em: 

<http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/apresentacoes-

2014/140828_apresentacao_ploa-2015.pdf/view> Acesso em: 26 de novembro de 2017. 

 

OLIVEIRA, Fabrício. A evolução da estrutura tributário e do fisco brasileiro: 1889-

2009. Brasília: IPEA, Texto para Discussão, No. 1469, 2010. Disponível em: 

< http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=50

16>. Acesso em: 26 de novembro de 2017. 

 

PIKETTY, Thomas. A economia da Desigualdade. Trad. André Telles da edição 

francesa de 1997. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015. 

 

PIKETTY, Thomas. O Capital no Século XXI. Trad. Mônica Baumgarten de Bolle. 

Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. 

 

PRODANOV, Cleber; FREITAS, Ernani. Metodologia do trabalho científico: 

métodos e técnicas de pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo/RS: 

Feevale, 2013. Disponível em: <http://migre.me/eqVxf> Acesso em: 23 de novembro 

de 2017.  

 

SALVADOR, Evilásio. A distribuição da carga tributária: quem paga a conta? In: 

SICSÚ, João. Arrecadação (de onde vem?) e gastos públicos (para onde vão?). São 

Paulo: Boitempo Editorial, 2007, p. 79-93.  

 

SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL. 
Sistema Tributário: diagnóstico e elementos para mudanças. Brasília, 2010. 
Disponível em: 
<http://www.sindifisconacional.org.br/images/estudos/sistema_tributario/EstudoTribut
ario_resumido.pdf> Acesso em: 27 de novembro de 2017. 
 
VARSANO, Ricardo. A evolução do sistema tributário brasileiro ao longo do século: 

anotações e reflexões para futuras reformas. Rio de Janeiro: 1996. 



17 
 

 

<http://www.receita.fazenda.gov.br/> Acesso em: 24 de novembro de 2017. 

 

<http://www.oecd.org/> Acesso em: 25 de novembro de 2017. 

 

<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/> Acesso em 26 de 

novembro de 2017.  

 

<http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/total-tax-revenue_20758510-table2> 

Acesso em 26 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


