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RESUMO

SILVA, Elson Perez. A Política Fiscal como Instrumento de Combate à Desigualdade no 
Brasil: Imposto de Renda e Distribuição de Renda e Riqueza no Brasil. 2020. 71f.
Dissertação (Mestrado) – Escola Paulista de Política,  Economia e Negócios,  Universidade
Federal de São Paulo, São Paulo, 2020

A pesquisa buscou revisar o que a literatura econômica diz em relação à política tributária e

desigualdade de renda e riqueza.  O livro  Capital no Século XXI do autor Thomas Piketty

(2015) chamou a atenção, para a importância das estatísticas tributárias,  especialmente em

relação  ao  (IRPF)  para  melhor  compreensão  da  distribuição  de  renda  e  riqueza.  A

desigualdade é resultado de um forte componente inercial, devido a fatores estruturais que em

grande medida é controlado por aspectos  institucionais  gerando resultados  acumulados de

muitas políticas de pequenas e grandes decisões, que em conjunto expressam determinado

padrão de relacionamento entre o Estado e as elites econômicas. Também a desigualdade é

resultado da distribuição de renda que por sua vez é fundamentalmente afetada pelo equilíbrio

de  poder  entre  capital  e  trabalho  e  pela  dinâmica  dos  lucros  e  salários.  No  caso  da

desigualdade de renda e riqueza a política fiscal, em especial, a política tributária mostra ser

mais eficiente do que as transferências. A tributação sobre renda e riqueza teve um papel

fundamental  no  combate  a  desigualdade  no  passado.  Porém  no  Brasil  as  transferências

tiveram  um  papel  mais  importante  do  que  a  tributação.  No  Brasil  o  contexto  histórico

referente a desigualdade de renda, ficou concentrado nos autores envolvidos na Controvérsia

de  70 analisando  a  desigualdade  de  renda  na  qualificação  dos  indivíduos  e  o  acesso  a

educação. Após as décadas de 1970 até finais de 1990 não houve muito foco no estudo da

desigualdade de riqueza, embora, na literatura econômica o estudo dos ricos e muito ricos não

e  novo.  No caso  brasileiro  mais  da  metade  da  receita  tributária  é  formado por  impostos

indiretos que recaem sobre o consumo e serviços não diferenciando o contribuinte pobre do

rico. No caso dos rendimentos dos ricos e muito ricos provêm dos ganhos de capital que são

isentos de impostos, ou pagam alíquotas muito baixas e lineares.

      

Palavras-chave: Política fiscal, política tributária, distribuição de renda e riqueza, 

desigualdade, concentração de renda



ABSTRACT

SILVA, Elson Perez.  Fiscal  Policy  as  an Instrument to Combat  Inequality  in  Brazil:
Income Tax and Income Wealth Distribution in Brazil. 2020. 71f.
Dissertação (Mestrado) – Escola Paulista de Política,  Economia e Negócios,  Universidade
Federal de São Paulo, São Paulo, 2020

The research is a review what economic literature says about tax policy, income and wealth

inequality.  The book Capital  in  21st  Century by the  author  Thomas  Piketty  (2015) drew

attention to the importance of tax statistics, especially in relation to the income personal tax

(IRPF) for a better  understanding of the income and wealth distribution. Inequality results

from a  strong  inertial  component,  due  to  structural  factors  that  are  larged  controlled  by

institucional aspects, generating political results from small and large decisions, whici, as a

whole, express a certain pattern between State and the economic elites. Inequality is also the

result of income distribution, which in turns is fundamentally affected by the power between

capital  and  labor  and  by  dynamics  of  profits  and  wages.  In  the  case  of  wealth  income

inequality, fiscal policy, especially, tax policy shows to be more efficient. Taxation on income

wealth has played an important role combating inequality in the past. In  Brazil the study of

the  historical  context  of inequality  was  concentrated on  the  authors  involved  in  the

Controvery of 70s analysing income inequality in the qualification of individuals and access

to education.  After the 1970s until  late 1990s, there was not much focus on the study of

wealth inequality, although in the economic literature the study of elites is not new. In the

Brazilian case, more than half  of the tax revenue is formed by indirect  taxes that fall  on

consumption and services, not  differentiating the poor from the rich taxpayer.in the case of

income of the rich and very rich, they come from capital gains that are exempt from taxes, or

pay very low and linear rates.

Keywords:  Fiscal  policy,  Tax policy,  Income distribution,  Wealth  distribution,  inequality,

income concentration
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa buscou compreender como a política fiscal atua em favor da desigualdade

através da política tributária.  A pesquisa visou analisar como o Estado deixa de arredacar

receita  pela  ineficiência  da  política  tributária.  O  sistema  tributário  brasileiro  reforça  as

desigualdades. O Brasil é o país que menos arrecada IRPF relativo à carga tributária bruta,

incluindo países em desenvolvimento, BRIC’S e OCDE.

A pesquisa buscou organizar a literatura sobre política tributária através da política

fiscal referente à redistribuição de renda e riqueza via tributação para aprofundamento em

uma futura pesquisa de doutorado.

O capítulo 1 discutiu o conceito, fatores, componentes e causa da desigualdade de

renda  e  riqueza  e  a  diferença  entre  pobreza.  Também  discutiu  o  aprofundamento  e  às

consequencias  da  desigualdade  na  década  de  1980  e  como esse  fenômeno  influenciou  o

comportamento do PIB em diversas economias. A política fiscal é um instrumento importante

de combate a desigualdade de renda e riqueza via tributação com base em estudos empíricos.

Na década de 70  economistas como Edmar Bacha, Albert Fishlow e Carlos Langoni e na

década de 90 o economista Ricardo Paes de Barros e outros co-autores estudaram o fenômeno

da  desigualdade  no  caso  brasileiro.  Porém no  Brasil  o  debate  ficou  restrito  ao  papel  da

distribuição de renda no mercado de trabalho através da educação.

O capítulo 2 aborda a importância dos tributos para o Estado e como esse mecanismo

deve  reverter  ao  interesse  comum  de  seus  cidadãos.  Mostra  como  o  sistema  tributário

brasileiro  reforça as desigualdades e faz uma comparação com outros sistemas tributários,

principalmente  ao  grupo de  países  ligados  a  (OCDE).  A tributação  brasileira  embora  em

proporção  ao  (PIB)  é  próxima  da  média  dos  países  (OCDE),  a  diferença  se  encontra  na

estrutura da tributação. A tributação no Brasil, América Latina e Caribe é mais direcionada

para o consumo e serviços, diferentemente ao do grupo de países desenvolvidos que direciona

sua tributação mais para renda e riqueza.

O terceiro capítulo discute como a estrutura do IRPF contribui para a concentração

de renda e riqueza, como também outros aspectos particulares ao sistema tributário brasileiro.

No caso do Brasil não existe impostos sobre bens de alto valor agregado e é um dos poucos

países que não cobra tributo sobre lucros e dividendos provenientes do mercado de capitais. O

imposto  sobre  heranças  é  baixo  quando  comparamos  aos  países  desenvolvidos,  em

desenvolvimento  e  os  BRIC’S.  Embora  a  constituição  de  1988  institui  o  imposto  sobre
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grandes fortunas (IGF) até hoje não foi regulamentado. A quarta e última parte conclui o

trabalho.

CAPÍTULO 1: A CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA: DESIGUALDADE DE 

RENDA E RIQUEZA

1.1 Desigualdade no pensamento econômico internacional ao longo do tempo

A  problematização  acadêmica  e  política  da  desigualdade  ganhou  relevância  nos

Estados Unidos, na Grã-Bretanha e em outras nações industrializadas entre o fim do século

XIX e a Segunda Grande Guerra. Nesse ínterim, a desigualdade passou a ser interpretada com

muito mais frequência em termos binários ou polarizados, de maneira geral crítica ao status

quo.  Os  termos  da  dicotomia  variam muito,  indo  do  antagonismo  entre  capitalistas  e

proletários até a oposição entre elites dirigentes e massas governadas, com especial destaque

para a preocupação com os ricos, em geral definidos a partir da oposição às pessoas comuns,

trabalhadores ou pobres.   (SOUZA, 2017, p. 66-67)

A desigualdade  é  um conceito  relacional  que  não considera  o  indivíduo  tomado

isoladamente, mas sim uma propriedade da relação entre indivíduos. Difere do conceito de

bem estar, dimensão que pode a princípio ser observada individualmente,  ou por meio de

agregação de um conjunto de pessoas, quando se fala em bem estar social. Tendo isso em

mente, é possível definir desigualdade como uma propriedade da função bem estar social, na

medida em que, para dimensioná-la, passamos da medição de bem estar de cada pessoa para o

cálculo de bem estar do conjunto de pessoas que compõem uma sociedade (GIOVANNI E

NOGUEIRA, 2015, p. 268). 

De acordo com Souza (2017, p.235-237) a desigualdade tem um forte componente

inercial, devido a fatores estruturais e em grande medida ditada por aspectos institucionais,

constituindo o resultado acumulado de muitas políticas e de pequenas e grandes decisões, que,

em seu conjunto, expressam determinado padrão de relacionamento entre Estado e as elites

econômicas. 

A desigualdade também é o resultado da distribuição de renda, que por sua vez é

fundamentalmente afetada pelo equilíbrio de poder entre capital e trabalho e pela dinâmica de

lucros e salários.  Este mecanismo molda desigualdades  entre  classes sociais  e grupos que

recebem  diferentes  tipos  de  renda.  Na  década  de  1980,  a  maioria  dos  países  avançados

experimentou  uma  redução  significativa  participação  do  PIB  da  ordem  de  dez  pontos

percentuais. As forças que levaram a substancial perda à primeira vista foram desde a década

de 1980, uma ampla gama de desenvolvimentos na direção do aumento da expansão do poder
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do capital. A liberalização dos movimentos de capitais levou a um surto de fluxos do mesmo,

para investimento direto estrangeiro e para aquisição de ativos impulsionados por uma busca

por maiores lucros. O crescimento das atividades financeiras internacionais tornou o capital,

um  ativo  mais  rentável,  móvel  e  volátil  que  dominou  os  padrões  de  investimentos.   A

expansão  das  finanças  foi  também  responsável  pela  criação  de  mercados  cada  vez  mais

complexos  para  crédito,  ações,  títulos,  imóveis,  moedas,  commodities  e  derivativos.

Impulsionados  por  uma  busca  de  ganhos  especulativos  de  curto  prazo,  gerando

ocasionalmente crises financeiras.    (FRANZINI E PIANTA, 2015, p.5-6).   

Conforme observa Chesnais (2005,p.36-37) quando o capital de juros ressurgiu no

início dos anos 1980, a esmagadora maioria dos assalariados e dos cidadãos da maior parte

dos  países,  exceto  EUA  e  Suíça,  e  em  menor  grau,  do  Reino  Unido,  havia  esquecido

completamente sua existência e seu poder social. O reaparecimento e o crescimento do poder

do capital  foram acompanhados pelo  surgimento de mercados financeiros especializados –

mercados de títulos de empresas ou mercados de obrigações. Este pode garantir ao capital

portador de juros os privilégios do poder econômico e social em particular aos associados ao

que se chama “liquidez”. Assim dessa maneira compreende-se a oportunidade oferecida pelos

mercados de capitais aos investidores financeiros, em um período normal, fora da situação de

crise financeira, de adquirir e se desfazer de seus ativos como, bônus do Tesouro e outras

formas  de  títulos  da  dívida  pública,  obrigações  da  empresa  e  ações.  O  crescimento  dos

mercados de títulos de empresa graças ao movimento de acumulação financeira e das medidas

de  desregulamentação  foi  seguido de um crescimento  notável  do poder  dos  mercados  de

capitais e investidores. A partir dos anos 80, nos (EUA), e dos anos 90, em países como a

França, não só partes da propriedade das empresas tornaram-se ativos financeiros cada vez

mais  comercializáveis  na  Bolsa.  Mas  também  as  empresas  como  tais,  e  mesmo  grupos

industriais inteiros.    

Para  uma  melhor  compreensão  do  fenômeno  da  expansão  financeira

mundial Piketty (2013, p.57-60) identificou mecanismos que chamou leis fundamentais  do

capitalismo.  Para  o  autor  o  aumento  da  capacidade  de  participação  do  capital  (α  =

lucro/receita) é resultado necessário da alta taxa de retorno do capital (r) e do aumento da

razão capital/renda (β), ou seja:

α = r.  β   (1)

Piketty chamou a equação 1 de primeira lei do capitalismo. A segunda lei do capitalismo,

equação 2:

β = s/g    (2)
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Quando ocorre um cenário r > g, temos duas consequências. A primeira é que parte desse

retorno de capital for investido para expandi-lo, esse processo de acumulação de capital tende

a prosseguir em um ritmo maior que o crescimento econômico (g), em função do aumento da

razão capital/ renda. A segunda é quando o valor dos lucros pagos ao capital precisa aumentar

e gera um crescimento menor do PIB, tornando a taxa de lucro uma parcela significativa e

diminuindo a parcela dos salários na economia.

Piketty (2013, p.57-60) chama a atenção para importância das finanças na economia

dos dias atuais, observando que o total de ativos e passivos financeiros cresceram muito mais

rápido que a riqueza líquida. Na maioria dos países, a soma dos ativos e passivos financeiros

era igual a quatro e cinco anos de renda nacional na década de 70. Já na década 2010 países

como EUA, Alemanha e Japão tinham entre 10 e 15 anos de renda nacional.

Um exemplo do papel crescente das finanças na economia foi aumento da relação

entre o valor de mercado e o valor contábil das empresas. Na década de 1970 variava entre

30% a 50%. Nos anos de 2010 girava em torno de 120% no Reino Unido, 100% nos (EUA) e

80% na França. (PIKETTY, 2013, p.57-60)

Franzini  e  Pianta  (2015,  p.12-26)  fazem uma distinção  entre  capital  produtivo  e

riqueza financeira para melhor entender a dinâmica de Piketty (2015). Conforme lado direito

da Figura 1 busca identificar, os principais mecanismos e as causas que explicam o capital,

crescimento  e  desigualdade.  Quando  o  capital  é  usado  para  atividades  de  produção  que

contribuem para  o  crescimento  do  PIB -  gerando lucros  -,  e  reinvestido  na  expansão  da

capacidade  produtiva  e  na  produtividade,  ele  causa  melhora  na  eficácia  na  produção,  e

consequentemente  na  economia.  Porém, os  ativos  financeiros  gerados  dos  aluguéis  e

subtraídos dos ganhos de trabalho e capital produtivo acabam gerando uma acumulação de

riqueza  financeira  que  provém  principalmente  de  inflação  dos  valores  e  das  bolhas

especulativas,  causando  um  impacto  no  (PIB)  através  dos  efeitos  da  riqueza  gerando

instabilidade e risco de crise financeira na economia. Historicamente, altos ganhos de capital

(r) superior à taxa de crescimento do (PIB) (g) causam uma queda da acumulação do capital

produtivo  que  resulta  em  menor  investimento,  demanda  e  crescimento.  A  falta  do

investimento  em  capital  produtivo  diminui  as  melhorias  na  capacidade  produtiva  e  na

produtividade necessárias para sustentar o crescimento da economia.
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Fonte: FRANZINI E PIANTA, 2015, p.12

No lado esquerdo da Figura 1 podemos observar que o aumento da participação do

capital é a base para os altos retornos do capital produtivo e riqueza financeira. A queda nos

salários causa maior  desigualdade de renda resultando em um menor consumo e menores

efeitos dos multiplicadores da demanda, contribuindo para a desaceleração do crescimento. O

mesmo  efeito  surge  quando  o  investimento  é  direcionado  principalmente  para  atividades

financeiras  e  não  para  atividades  produtivas.  Uma  menor  taxa  de  crescimento  apresenta

retornos mais altos de capital  (r >g). Como lucros e aluguéis devem ser pagos a partir da

renda nacional, a longo prazo um crescimento menor poderia tornar os mesmos retornos altos

insustentáveis.  A possibilidade  com um (PIB)  estagnado e  o aumento  da  participação  de

capital gera queda de salários, resultando em desigualdade cada vez maior. Franzini e Pianta

ainda defendem  defendem 4 fatores como motores da desigualdade – Figura 2 - o poder do

capital sobre o trabalho, o crescimento de um capitalismo oligárquico, a individualização das

condições econômicas, o recuo da política.

FIGURA 1. 
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Fonte: FRANZINI E PIANTA, 2015, p.15 

O  primeiro  motor  da  desigualdade  Figura  2  -  O  poder  do  capital  sobre  o  trabalho  é

responsável pelo impacto direto na distribuição funcional da renda, levando maiores lucros e

salários mais baixos. A capacidade do capital de controlar o trabalho e decidir sua quantidade

e  qualidade  nas  variáveis,  emprego,  controle  das  práticas  do  trabalho,  o  aumento  da

intensidade dos esforços, estabelecendo salários mais baixos, e enfraquecendo o fator trabalho

levando os lucros a uma maior participação na renda nacional. Outro aspecto relevante na

mudança de poder do capital sobre o trabalho foram às profundas mudanças tecnológicas. Nos

países  avançados,  as  últimas  3  décadas  foram  caracterizadas  pelo  surgimento  de  novos

paradigmas  técnicos  e  econômicos  baseado  na  tecnologia  de  informação,  pesquisa  e

desenvolvimento, uso de conhecimento e difusão de novas formas organizacionais. O segundo

motor da desigualdade é a ascensão das oligarquias capitalistas, onde um número limitado de

pessoas concentra  uma grande parcela  da renda e  riqueza  (FRANZINI E PIANTA, 2015,

p.15). Consequentemente essas sociedades estão expostas a seu poder econômico e influência

política. Nos países avançados grande parte da desigualdade atual, se deve ao rápido aumento

da renda e riqueza do 1% e 5% dos mais ricos da população, que se beneficiam do aumento da

participação dos lucros na renda nacional.  Esse fenômeno gera um mecanismo de poder e

privilégios  que  influencia  na  distribuição  de  renda  e  riqueza  e  causa  cenários  de

desigualdades. Essas mesmas desigualdades acabam sendo reproduzidas por gerações através

FIGURA 2. 

O QUATRO MOTORES DAS DESIGUALDADE
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de heranças que permanecem com as mesmas famílias no decorrer do tempo. O terceiro motor

da desigualdade é a individualização das condições  econômicas  e  sociais  que operam em

diversos  níveis  na  sociedade.  No  aspecto  cultural  podemos  verificar  esse  fenômeno  em

denominações, tais como, classe média, elite e classe trabalhadora (FRANZINI E PIANTA,

2015, p.15). No aspecto social encontramos uma maior complexidade em relação a estrutura

de classe, como por exemplo, gênero, etnia, migração e imigração. O nível de educação não é

mais o único aspecto diferencial nas disparidades de salários. A origem familiar tem um papel

importante nesse contexto, com a importância da herança nesse processo. A individualização

das condições econômicos provocou o declínio do emprego padrão (tempo integral, contratos

sindicais, proteção e seguridade social). A Organização Internacional do Trabalho observou

um aumento no emprego não padrão em mais de 6 em cada 10 trabalhadores. (OIT, 2013,

p.13). O quarto e último motor da desigualdade é a retração da política. Os governos podem

agir para reduzir  desigualdades através da tributação,  transferências sociais  e prestação de

serviços.  No  entanto  essas  possibilidades  foram  limitadas  pelos  outros  motores  da

desigualdade. Com a ascensão do poder das finanças e a maior participação dos lucros, muitos

países conseguiram escapar da tributação, devido a mobilidade internacional dos fluxos de

capital e o uso de paraísos fiscais. A tributação menos progressiva da renda combinando com

baixas  alíquotas  sobre a  riqueza,  favorecendo os ricos  e  aumentando as desigualdades  de

renda e riqueza (FRANZINI E PIANTA, 2015, p.18).

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (IMF, 2017)1 a desigualdade  de

renda e riqueza representa um dos desafios mais complexos da economia mundial.  Para a

instituição é necessário reorganizar as políticas fiscais através da tributação progressiva da

renda e riqueza. A progressividade do imposto de renda pessoal diminui consideravelmente

nas décadas de 1980 e 1990 permaneceu praticamente inalterada. No caso dos países do grupo

da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) caiu em 62% em

1981 para 35% em 2015, porque as pessoas ricas têm mais acesso a incentivos fiscais. Nas

economias dos países da (OCDE) ocorreu aumento na progressividade do imposto de renda e

transferências  sem prejudicar  o  crescimento  e  desenvolvimento  econômico.  No gráfico  1

podemos observar o coeficiente de Gini dos países da (OCDE)  e dos países emergentes e em

desenvolvimento2.  O  coeficiente de Gini de ambas as economias  são próximos antes dos

1 International Monetary Fund, 2017.  Disponível em: < https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8430>.  Acesso
em: 18 de setembro de 2020.
2 No estudo do FMI (IMF, 2017) foram considerados países emergentes  e em desenvolvimento:  Argentina,
Armenia,  Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Etiopia, Georgia, Ghana, Guatemala,
Honduras, Indonésia, Irã, Jordania, México, Nicarágua, Peru, República Dominicana, Russia, Sri Lanka, África
do Sul, Tanzania, Tunísia, Uganda, Uruguai e Venezuela. 
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impostos e transferências. Porém,  após os impostos e transferências houve uma melhora no

Coeficiente de Gini em ambas economias.
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Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI) baseados em Lustig (2017) e base de dados da OCDE

No caso da desigualdade de renda e riqueza a tributação tende a ser mais eficiente do

que  transferências,  desconsiderando  as  aposentadorias  para  explicar  a  redistribuição  na

maioria dos países avaliados, utilizando os dados de pesquisas domiciliares do Luxembourg

Income Study (LIS) de 22 países da (OCDE) no período de 1999-2016 com imputação dos

dados sobre a contribuição para a seguridade social por parte de empregados e empregadores.

O estudo procurou verificar o impacto redistributivo da tributação e transferências através de

4 mecanismos: (i) taxa média de tributação, (ii) progressividade da tributação, (iii) taxa média

de transferência, (iv) focalização das transferências. Os quatro mecanismos estão estruturados

de acordo com a equação (3) e (4):

Redistribuição = Taxa média de transferência* focalização das transferências + Taxa média

de tributação*progressividade da tributação - ɛ  (3)

Gini mercado – Gini disponivél = 
s

1−s
 Kakwani transferência + 

t
1−t

  Kakwani imposto - ɛ (4)

Na equação (3) temos as 4 alavancas da redistribuição. Quanto maior  a taxa de transferência

maior  será  a  intensidade  do  impacto  das  transferências  para  as  camadas  mais  pobres  da

GRÁFICO 1

COEFICIENTE DE GINI ANTES E DEPOIS DA TRIBUTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA
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população,  melhorando  a  redistribuição.  Da  mesma  forma  quanto  maior  for  a  taxa  de

tributação,  mais  progressivo  o  sistema  tributário   consequentemente  melhorando  a

redistribuição.

A equação (4) faz uma comparação de mudanças de desigualdade com base em impostos e

transferências.  Calculando  o  coeficiente  de  Gini  para  o  conceito  de  renda  e  o  índice  de

Kakwani para transferências e impostos, foram calculados dividindo a média dos impostos e

transferências pela média da renda bruta de mercado, respectivamente. O índice de Kakwani

mede a progressividade e as políticas de focalização. Quanto menor o índice de Kakwani

maior  a redistribuição  referente  as  transferências  e no caso dos  impostos  quanto maior  o

índice Kakwani maior a redistribuição. Os resultados do modelo mostrou que na maioria dos

países pesquisados a tributação tem um papel mais importante do que as transferências para

explicar a desigualdade. Países  com alta desigualdade nos rendimentos de mercado também

apresentam alta  desigualdade  de  renda disponível  (GUILLAUD, OLIKERS,  ZEMMOUR,

2017, p.444-466).

A  tributação  progressiva  sobre  renda  e  riqueza  teve  um  papel  fundamental  no

combate  a  desigualdade  no passado (PIKETTY, 2014,  p.457-486).  No caso dos (EUA) á

alíquota máxima do IR atingiu 94% sobre rendas mais elevadas – Gráfico 2. No Reino Unido,

essa mesma alíquota atingiu 98%. A França e a Alemanha adotaram também altas alíquotas

sobre a renda no decorrer  do século XX. No caso da tributação sobre herança os (EUA)

chegou a tributar entre 70% e 80% entre as décadas de 30 e 80. No Reino Unido a tributação

foi ainda superior em relação aos americanos no mesmo período Na França e Alemanha ficou

entre 30% a 40% , exceto no período pós guerra na Alemanha – Gráfico 3 

GRÁFICO 2 – TAXA MÁXIMA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA (1900-

2013)
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Fonte: PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI /, 2014, p. 486.

GRÁFICO 3 – TAXA MÁXIMA DO IMPOSTO SOBRE HERANÇA- (1900-

2013)
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Fonte: PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI,  2014, p. 490.

Na  América  Latina  (Goñi,  López,  Serven,  2011,  p.1558-1569)  ao  comparar  o

desempenho redistributivo dos sistemas tributários latino americanos e da Europa Ocidental

observaram  3  aspectos:  (i)  impostos  e  transferências  são  responsáveis  em  aumentar  ou

diminuir a distância na desigualdade de renda e riqueza no grupo de países pesquisados, (ii) o

impacto redistributivo do sistema tributário é maior na Europa e menor na América Latina,

(iii) na América Latina a redistribuição foi mais significativa por meio de transferências em

vez  de  aumentar  a  progressividade  dos  sistemas tributários.  Para  os  autores  a  razão  da

deficiência da política fiscal no combate a desigualdade na América Latina se encontra no
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baixo  volume  de  arrecadação  e  transferências,  a  política tributária  regressiva,  o  mal

direcionamento  das  transferências.  No caso  do  Brasil  as  transferências  tiveram um papel

importante no combate a desigualdade, porém em alguns casos programas de transferências

podem  ser  bastante  regressivos.  Por  isso  é  importante  na  política  fiscal  o  correto

direcionamento dos recursos, ao mesmo tempo melhorar a progressividade dos impostos para

alcançar uma política de redistribuição mais eficiente.

Estudo realizado (Lustig et al, 2013, p.10-11) sobre o impacto dos impostos e gastos

públicos  (transferências  monetárias)  no  combate  a  desigualdade  e  pobreza  na  Argentina,

Bolívia, Brasil,  México,  Peru  e  Uruguai.  Mostra  que  embora  a  desigualdade  tenha  caído

nesses países desde 2000, continua sendo uma das regiões com maior grau de desigualdade no

mundo. O Brasil e o Uruguai a redução da desigualdade de renda é consequência do impacto

das transferências monetárias e não dos impostos.

1.2 Desigualdades de Renda e Riqueza no pensamento econômico brasileiro ao longo do 

tempo 

O Brasil é uma das nações mais desiguais do planeta. O Brasil está somente atrás do

Qatar em matéria de concentração de renda pelo 1% mais rico, sendo 29% a fatia concentrada

no país árabe e 28% no Brasil. Além do Qatar e do Brasil, o Chile, a Turquia e o Líbano

constituem os  cinco países  com a maior  concentração  de renda entre  aqueles  com dados

disponíveis. (WID, 2019)3. 

A Constituição Brasileira de 1988 (2015, p.9) teve um papel fundamental, no plano

simbólico, como ponto de partida para uma mudança multidimensional no reconhecimento do

problema e da necessidade de superação das desigualdades no País. 

Entretanto, no que se refere à redução da concentração de renda no topo da pirâmide, a

Constituição  de  1988  provou-se  menos  redistributiva  do  que  se  alega  e,  na  prática,  a

democracia instaurou-se mais como uma transição negociada do que um ponto de inflexão. A

melhora apenas marginal e o saldo líquido ainda regressivo de muitos fluxos monetários entre

famílias e o Estado refletem essa realidade. (SOUZA, 2017,p.234-235)

A distribuição  de  renda no Brasil  foi  objeto  de  um grande debate  no  decorrer  da

década 1970, também conhecido, como a Controvérsia da década de 1970. O debate pode ser

dividido em três principais teses que explicam o fenômeno da concentração de renda ocorrido

no Brasil  durante  a  década  de  1960:  a  de  Fishlow defendia  que  a  culpa  do  aumento  da

concentração  de renda na  década  citada  foi  resultado  da compressão  salarial  ocorrida  no

3World Inequality Database, 2019. Top 1% National Income Share. Disponível 
em:<https://wid.world/world/#sptinc_p99p100_z/us;fr;de;cn;za;gb;wo/last/eu/k/p/yearly/s/false/4.8255/30/
curve/false/country>. Acesso em: 08 jan. 2019
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governo  Castello  Branco  (1964-1967);  a  de  Langoni  que  mostrou  como  a  mudança  da

estrutura tradicional para a industrial acabou concentrando a renda via efeito Kuznets e via

defasagem da oferta de mão de obra qualificada diante de sua demanda crescente;  e a de

Bacha que acusava a abertura do leque salarial dos gerentes de empresas diante dos lucros

presentes.  Na década de  1990 as  discussões  sobre  a  desigualdade  pessoal  de  renda e  do

trabalho ficaram em torno de apenas um grande modelo estrutural. Esse modelo estrutural

teve como principal pensador o economista Ricardo Paes de Barros, com a colaboração de

outros coautores.  O entendimento da desigualdade pessoal da renda e do trabalho e de cunho

langoniano,  em  que  a  educação  continua  a  desempenhar  um  papel  crucial  sobre  a

desigualdade, porém absorveu parte da Controvérsia de 70, ao procurar captar os efeitos de

variáveis  ocupacionais.Durante  a  Controvérsia de  70,  parte  da explicação do aumento  da

desigualdade pessoal da renda foi atribuída aos elementos conjunturais, mais especificamente

à queda do salário mínimo real. Mesmo que a maioria das teorias contemporâneas tenha um

viés langoniano mesmo que as variáveis macroeconômicas não sejam a causa principal da

elevada desigualdade de renda no Brasil,  há um consenso entre pesquisadores de que elas

exercem influência sobre a desigualdade de renda. De modo geral, elas foram em 3 variáveis:

(i) inflação; (ii) salário mínimo; (iii) flutuação de demanda e desemprego. As divergências

acadêmicas em 70 e 90, buscou especular sobre as possíveis causas da desigualdade limitando

ao mercado de trabalho.  Com isso  deixam de  lado  as  discussões  o  fato  da  renda total  e

avançando pouco sobre o papel da riqueza na geração de desigualdade de renda no Brasil

(GANDRA, 2005, p.140-159).

No Brasil quando analisado o contexto histórico referente a desigualdade de renda, é

possível  observar  que  os  autores  envolvidos  na  Controvérsia  de  70 se  concentraram  em

compreender  a  desigualdade  de  renda  através  do  trabalho  e  educação.  Neste  caso  a

desigualdade de renda se encontra na qualificação dos indivíduos e o acesso a educação de

qualidade. Porém não houve muita atenção para o estudo da desigualdade de riqueza. Após a

publicação  do  estudo  de  Piketty  (2015),  o  autor  acabou  chamando  a  atenção  para  a

necessidade de estudar o topo da pirâmide social, ou seja, estudar os estratos mais ricos da

população.

Após  décadas  de  1970  até  finais  dos  90  não  houve  muito  foco  no  estudo  da

desigualdade de riqueza no Brasil. A partir da década de 2000, alguns autores influenciados

pela pesquisa de Piketty (2015) colocaram no debate a importância do estudo da desigualdade

de riqueza no Brasil.

1.3 Pobreza e medidas de pobreza
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A  desigualdade  e  a  pobreza  são  fenômenos  interligados,  mas  não  devem  ser

conduzidos  e  reduzidos  a  um  mesmo  e  único  problema.  Os  próprios  indicadores  para

mensurá-las são bastante distintos entre si. Enquanto os indicadores de pobreza são absolutos

e os utilizados para mensurar desigualdade são em regra relativos. A desigualdade pode ser

analisada  em  múltiplas  dimensões:  distribuição  pessoal  da  renda,  distribuição  regional,

distribuição  setorial  da renda,  desigualdade  entre  gêneros,  desigualdades  entre  raças  entre

outros. Existem países predominantemente pobres, onde existem grandes números de pessoas

abaixo da linha de pobreza, mas pouco desigual, como acontece em alguns países africanos.

De forma parecida, um país pode ter um baixo número de pessoas pobres, mas ter elevada

desigualdade  entre  o  decil  mais  rico  e  o  mais  pobre  da  população,  como  ocorre,

frequentemente, em países do Oriente Médio. 

A desigualdade  e pobreza podem, ainda,  andar  na mesma direção ou em direção

contraria em um país em diversos momentos do tempo. O Brasil nos anos 1960-70 tinha altas

taxas de crescimento econômico, ao mesmo tempo, reduziu o número absoluto de pobres,

porém com crescente aumento da desigualdade de renda. Houve também períodos em que

ocorreu redução da desigualdade e redução da pobreza, como no governo Lula. As análises da

distribuição pessoal da renda costumam dividir em fatias, decis ou quartis, a fim de analisar a

proporção da renda apropriada pelos 10% mais ricos em relação aos 40% mais pobres, entre

os 10% mais ricos e os 10% mais pobres, entre 1% mais ricos, no Brasil existem enormes

disparidades de renda e riqueza. Dentre os indicadores mais utilizados estão Índice de Gini e

Índice de Theil. (SCHMIDT, 2014, p.290 - 291)    

A função bem-estar social que dá origem ao índice de Gini é aquela em que o peso

dado à renda de qualquer pessoa da população é inversamente proporcional à proporção de

pessoas mais pobres que ela. A pessoa mais rica da economia seria a pessoa com menor peso

no cálculo do nível de bem-estar da sociedade,  enquanto o mais pobre dos pobres teria o

maior dos pesos. O índice de Gini varia entre zero e um, e quanto maior o indicador, mas

desigual é a sociedade. Em uma situação utópica, onde a renda de todos fosse igual, o índice

de Gini seria zero. No extremo oposto, se um único indivíduo concentrasse toda a renda da

sociedade, ou seja, todos os demais tivessem renda zero, o índice de Gini seria um. No caso

brasileiro o índice de Gini é superior a 0,5 (Grafico1), portanto, estamos mais próximos da

perfeita iniquidade do que da perfeita igualdade (GIOVANNI E NOGUEIRA, 2015, p. 269).

O Índice de Theil diferentemente do Gini dá um menor peso ao centro da distribuição,

sendo  mais  sensível  às  caudas  da  distribuição  e  mensura  o  grau  de  desigualdade  da

distribuição de renda segundo a renda domiciliar per capita. (SCHMIDT, 2014, p.291)
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Existem  inúmeras  maneiras  de  medir  desigualdade  de  renda  e  riqueza,  incluindo

medidas como o consumo de bens duráveis, o acesso a redes de água e esgoto, coleta de lixo,

qualidade das moradias, diferenças, entre regiões, taxas de analfabetismo, anos de educação

escolar, atraso escolar e os relacionados à saúde, como, número de médicos per capita, leitos

em hospitais por habitante, entre outros.  

No capitulo 2 veremos como o sistema tributário brasileiro reforça as desigualdades

de renda e riqueza no Brasil, principalmente quanto comparado aos países da OCDE.
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CAPÍTULO 2: DESIGUALDADE TRIBUTÁRIA NO BRASIL

2.1 Tributação e Desigualdade no pensamento econômico internacional

Tributos  são  valores  pagos  obrigatoriamente  ao  Estado e  que  devem reverter  ao

interesse comum de seus cidadãos, tais como, transportes, educação, saúde, segurança. Na

literatura econômica essa transferência de recursos é conhecido como  in-kind  (MERRAIM,

2020). Porém existem diversos tipos de transferência como previdência, assistência social etc.

No  decorrer  da  história  esse  compromisso  financeiro  surgiu  como  forma  de  tributo  ou

imposto, mostrando uma relação de poder e força que um povo exercia a seus dominadores.

Mais tarde, essas formas de tributos ou impostos ganharam o sentido de obrigatoriedade, de

uma imposição que não deve ser exercida sem o consentimento dos contribuintes, sendo este

que, nos regimes representativos, que é atribuído ao poder legislativo. A obrigatoriedade dos

tributos ou impostos é uma relação contratual entre os habitantes de um território, que lhes

protege os bens e sua própria vida. Outra forma de analisar o tributo ou imposto é o preço

pago pelos serviços prestados pelo Estado ao bem comum de seus habitantes (SANDRONI,

2007, p.413).

A principal fonte de receita na esfera pública é a arrecadação tributária. Um sistema

tributário  eficiente  deve apresentar  determinadas  características:  (i)  equidade,  isto  é,  o

príncipio que o ônus tributário seja distribuído de forma equitativa para os indivíduos de uma

sociedade; (ii) progressividade, isto é, o  príncipio de tributar mais os indivíduos com renda

mais alta; (iii) neutralidade, a forma de arrecadação dos impostos deve ocorrer, minimizando

o  mínimo  de  impactos  negativos  na  eficiência  econômica;  (iv)  simplicidade,  um sistema

tributário deve ser de fácil entendimento para os indivíduos e fácil arrecadação para o governo

(GIAMBIAGI E ALÉM, 2011, p.17).

Em relação a equidade e a progressividade é importante destacar dois conceitos: o

conceito do princípio do benefício e o conceito do princípio da capacidade de pagamento. O

príncipio do  benefício,  defende  que  cada  individuo  deve  contribuir  com  um  valor

proporcionado aos benefícios  gerados pelo consumo do bem público.  A forma de  cálculo

desse método não é trivial,  pois a avaliação dos indivíduos sobre o  benefício gerado pelo

consumo de bens públicos não é conhecida pelo governo e precisa ser revelada através de um

processo eleitoral. Porém uma aplicação parcial do príncipio da benefício pode ser aplicado

em situações em que o setor público cobra determinados serviços, exemplos, de entrada em

parques,  piscinas,  tarifas  ou  taxas  de  utilização,  como  no  caso  dos  transportes  públicos

urbanos. Isso ocorre para viabilizar o financiamento de bens ou serviços privados, para os
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quais o consumo seja rival e permita a aplicação do principio de exclusão, fornecidos pelo

Estado.  Isto ocorre, porque os beneficiários podem ser associados a um indivíduo particular

que deverá pagar por aqueles. Quando os  benefício são internalizados, o Estado pode atuar

similarmente ao setor privado, utilizando os mesmos princípios de determinação de preços.

Outra forma da aplicação do  príncipio do  benefício pelo Estado é a adoção de um imposto

sobre  combustíveis  por  exemplo,  onde  a  arrecadação  do  mesmo seja  direcionada  para  o

financiamento da manutenção ou construção de rodovias. A previdência social é outro bom

exemplo do príncipio do benefício. Os beneficiários das pensões do governo, ao longo da vida

profissional e produtiva, contribuem com a previdência através de uma tributação sobre seu

salário. O príncipio da capacidade de pagamento, permite a formulação de uma regra geral de

tributação para a sociedade como um todo. Neste príncipio, o ônus tributário deve ser tal que

garanta as equidades horizontal e vertical. Conforme já discutida, a primeira os contribuintes

devem pagar o mesmo nível de tributos. No caso da segunda, as tributações dos indivíduos

devem se diferenciar de acordo com suas diversas capacidades de pagamento. A idéia central

da progressividade  tributária é a de quem recebe mais, deve pagar uma proporção maior de

impostos em relação as pessoas de menor poder aquisitivo (GIAMBIAGI, ALÉM, 2011, p.19-

20).

Outros  dois  conceitos  importantes  na  teoria  de  tributação  são  neutralidade e

simplicidade. A neutralidade tem como objetivo, que a tributação sobre determinado sistema

não  ocorra  uma  distorção  na  alocação  de  recursos  e  consequentemente  uma  perda  de

eficiência na política tributária. O conceito de simplicidade defende que os tributos sejam de

fácil entendimento para a sociedade, como também, sua fiscalização e arrecadação não devem

representar custos administrativos elevados para o Estado (GIAMBIAGI, ALÉM, 2011, p.20-

21). 

Conforme Gráfico 4, a evolução da (CTB) no Brasil cresceu nos anos 1947-2011, 

não obstante, esse crescimento não se traduziu em eficiência e melhoraria em distribuição de 

renda e riqueza no Brasil (IBGE, 2011).
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GRÁFICO 4

CARGA TRIBUTÁRIA BRUTA (%) de 1947-2011 – (BRASIL)
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Fonte: Elaboração do autor baseado nos dados da Fundação Getúlio Vargas - Centro de
Contas Nacionais - diversas publicações, período 1947 a 1989; IBGE. Diretoria de

Pesquisas. Coordenação de Contas Nacionais Ipea

O sistema tributário brasileiro reforça desigualdades. O efeito da tributação no Brasil

é, no geral, de aumentar a concentração de renda. Trata-se de uma situação  já resolvida na

maioria dos países desenvolvidos, onde a tributação, de fato distribui renda, e que compõe

uma barreira estrutural na redução de desigualdade no Brasil. Nossa carga tributária gira em

torno de 33% do PIB –  nível similar  dos países da (OCDE) – Gráfico 5.  Mas ela é mal

distribuída,  de  modo  que  os  pobres  e  a  classe  média  pagam  muito  mais  impostos

proporcionalmente que pessoas com renda muito alta (OCDE, 2015).
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GRÁFICO 5

CARGA TRIBUTÁRIA BRUTA COMO % do PIB 
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Fonte: Elaboração do autor baseado nos dados da OCDE 2020

Estudo do (IPEA) – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, defende níveis mais

elevados de (IRPF) – Imposto de Renda Pessoa Física. Foi observado no Gráfico 6 que, de

todos os países para os quais existem informações, o Brasil é o que menos arrecada (IRPF)

relativo à Carga Tributária Bruta – (CTB) (IPEA, 2009, p.6).

GRÁFICO 6 

IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA∕CARGA TRIBUTÁRIA BRUTA (%)
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Fonte: Elaboração do autor baseado nos dados da Fundação Getúlio Vargas - Centro de
Contas Nacionais - diversas publicações, período 1947 a 1989; IBGE. Diretoria de

Pesquisas. Coordenação de Contas Nacionais
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Sistemas eficientes de tributação de renda se baseiam em uma lógica simples:quem

tem mais paga mais, quem tem menos paga menos e quem tem muito pouco não paga nada.

Conforme  Secretária  da  Receita  Federal  ∕  (DIRF)  2018,  p.  9   –  Gráfico  7  pessoas  com

rendimento de 320 SM, pagam uma alíquota efetiva de imposto similar à de quem ganha 5

SM, ou melhor,  uma pessoa paga de impostos após descontos,  deduções  e isenções,  algo

similar  à  uma  pessoa  de  5  salários  mínimos  mensais.  Isso  é  quatro  vezes  menor  em

comparação com declarantes mensais de 15 a 40 SM. A progressividade das alíquotas efetivas

cresce  até  a  faixa  dos  20  e  40  SM  de  rendimentos,  passando  a  cair  vertiginosamente,

justamente nos grupos com maior renda no país (SRF – DIRPF 2018).

GRÁFICO 7 

ALÍQUOTAS (%) versus SALÁRIO MÍNIMO
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Fonte: Elaboração do autor com base nos dados DIRPF 2018

Isto ocorre, porque, é resultado da isenção de impostos sobre lucros e dividendos e a

limitação de alíquotas no (IRPF).

As alíquotas hoje do (IRPF) no Brasil são divididas em quatro: 7,5%, 15%, 22,5% e

27,5%. Como mostra o gráfico 8, porém o Brasil já teve 15 alíquotas diferentes – gráfico 9,

que alcançavam contribuintes de alta renda. A inexistência de aliquotas maiores para quem

ganha muito mais que o piso da maior alíquota de R$ 4.664,68, contribui para a perda de

progressividade do IR. Considerando os dados de faixa de renda divulgados pela (SRF) –

Gráfico 7, pagam 27,5% de alíquota tanto quem tem renda de 6 SM mensais quanto quem

ganha 320 SM mensais.  Atualmente existe uma  defasagem de mais de 80% da tabela  do

(IRPF), que há mais de 20 anos não sofre reajuste (DIRPF, 2018).

GRÁFICO 8  
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ALÍQUOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS NO BRASIL 1979-2016
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Fonte: SRF Disponível http://receita.economia.gov.br/sobre/institucional/memoria/imposto-de-

renda/graficos/graficos. Acesso em 09∕02∕2020

GRÁFICO 9 

NÚMERO DE ALÍQUOTAS  NO BRASIL 1925-2016
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Fonte: SRF 1925-2016. Disponível

http://receita.economia.gov.br/sobre/institucional/memoria/imposto-de-renda/graficos/graficos. Acesso em

09∕02∕2020

2.2 Tributação no Brasil

Nesta  seção será  usado como referencial  de comparação os  dados da  (OCDE) –

Organização  para  Cooperação  e  Desenvolvimento  Econômico.  Um  dos  objetivos  desta

organização é prover uma plataforma para comparar as experiências de políticas e as maneiras
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como  seus  integrantes  lidam  com  problemas  comuns.  No  caso  específico  das  políticas

tributárias, a (OCDE) disponibiliza para o público em geral uma base de dados detalhados e

padronizados  da  carga  tributária  dos  países-membros,  assim  como  um  conjunto  de

publicações  com análises  sobre  o  sistema tributário  e  as  tendências  comuns  de  reformas

tributárias. Trata-se, portanto, de um grupo seleto de países para os quais se dispõem de dados

estatísticos  e  publicações  analíticas  de  alta  qualidade  com  o  propósito  de  prover  uma

plataforma comparativa (IFI, 2018, p.1).

Conforme foi observado Gráfico 5, a tributação brasileira em proporção ao (PIB) é

próxima  da  média  dos  países  da  (OCDE),  mas  não  é  distribuída  de  forma  eficiente  em

comparação  aos  países  membros  (OCDE).  Analisando  o  histórico  tributário  dos  países

(OCDE), América Latina, Caribe e Brasil – Tabela 1, é possível observar um aumento das

alíquotas em relação ao (PIB) e outros tributos, mas não uma mudança em sua estrutura não

progressiva  principalmente  no  Brasil,  América  Latina e  Caribe.  Isso  ocorre,  porque  a

tributação  no  Brasil,  América  Latina  e  Caribe  é  mais  direcionada  para  o  consumo,

diferentemente que nos países da (OCDE) que tributa mais a renda. A tabela abaixo mostra a

evolução histórica tributária nesses países, apesar do aumento das alíquotas nas décadas de

1990 a 2010, a lógica da tributação no consumo tem se sobressaído em relação a renda.

TABELA 1: 

HISTÓRICO TRIBUTÁRIO BRASIL, AMÉRICA LATINA E OCDE  1990-

2010

1990 BRASIL ALC OCDE

TRIBUTOS EM RELAÇÃO AO PIB - % 28,2 13,9 33



39

IMPOSTOS SOBRE BENS E SERVIÇOS 47,7 53 33

IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS E LUCROS 18,1 21,9 37,1

CONTRIBUIÇÕES E PREVIDÊNCIAS 24 16,2 22

CONTRIBUIÇÕES E TRABALHISTAS 1,5 0,6 1

IMPOSTO DE PROPRIEDADE 6,5 4,5 5,7

2010 BRASIL ALC OCDE

TRIBUTOS EM RELAÇÃO AO PIB 32,4 19,4 33,8

IMPOSTOS SOBRE BENS E SERVIÇOS 43,6 52,1 33,1

IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS E LUCROS 21,2 25,5 33,2

CONTRIBUIÇÕES E PREVIDÊNCIAS 26 17,2 26,4

CONTRIBUIÇÕES E TRABALHISTAS 2,7 0,6 1

IMPOSTO DE PROPRIEDADE 5,7 3,5 5,4

FONTE: OCDE, 2010,p.7

No ano de 2017, em média, os países da OCDE coletaram em torno de 34% de suas

receitas tributadas através de imposto de renda e lucro (pessoa física + pessoa jurídica). Os

impostos sobre a renda pessoal e corporativa constitui a fonte mais importante de receita de

gastos públicos em 18 países da OCDE. No gráfico 10 podemos analisar que as contribuições

vêm de grande parte do IRPF, IRPJ e Contribuição para a Seguridade Social.

GRÁFICO 10

ESTRUTURA TRIBUTÁRIA  PAÍSES (OCDE) (%) 2017
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Fonte: OCDE, 2019, p. 7

Na  tributação  do  imposto  de  renda  e  lucro  da  (OCDE),  existem  algumas

particularidades  em relação  ao  imposto  de  renda  pessoa  física  e  jurídica.  As  receitas  de

imposto renda pessoal representam 23,9% do total de impostos em media do anos de 2017,

em comparação aos 30% nos anos 1980. Cerca de dois pontos percentuais  desta redução

podem ser  atribuídos  ao impacto  na  média  de novos participantes  da Europa Oriental  na
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(OCDE) para os quais os dados da receita são apenas disponíveis  a partir dos anos de 1990.

Esses países tendem a ter receita de imposto pessoal baixa e alta receita com a contribuição da

previdência social, mas esse impacto só é observado nos dados pós-1990 (OCDE, 2019, p.7-

9).

As receitas de impostos de renda das empresas representaram entre  7% e 9% da

receita total de impostos dos governos em média, no decorrer do período de 1965 a 2003. Em

seguida aumentou para 11,11% em 2007, antes de cair para 8,6% e 9% da receita total até

2017, quando eles receberam 9,3% da receita de impostos em média.(OCDE, 2019, p.7-9)

Quando comparamos com a América Latina e Caribe no ano 2017 – Gráfico 11,

podemos observar que os tributos estão mais concentrados nos impostos sobre valor agregado

e impostos  sobre bens  e  serviços,  ou  seja,  o  consumo é  mais  tributado que  a  renda  ao

contrário, do clube de países da (OCDE) – Gráfico 10. 

GRÁFICO 11 

 ESTRUTURA TRIBUTÁRIA AMÉRICA LATINA E CARIBE (%) - 2017
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Fonte: OCDE, 2019, p. 7

As alíquotas máximas do (IRPF) adotadas nos países da (OCDE) são, em média,

41%. Em países como a Bélgica, Holanda, Suécia, Dinamarca e Japão as alíquotas máximas

são maiores que 50%. Na Alemanha, França, Itália, Noruega, Reino Unido à alíquota máxima

oscila entre 40% e 50%. No caso brasileiro a alíquota máxima é de 27,5% sendo inferior a

muitos países da América Latina, por exemplo, Argentina 35%, Chile 40% e Colômbia 33%.

No grupo de países emergentes a alíquota brasileira é inferior à da China 45%, India 34% e

Turquia 35% - Gráfico 12
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GRÁFICO 12 

 EVOLUÇÃO DAS ALÍQUOTAS MÁXIMAS DO IMPOSTO DE RENDA DA

PESSOA FÍSICA EM % - 2015
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FONTE:  OLIVEIRA, Fabrício A.  As reformas tributárias  no plano internacional:  a  marcha  da  insensatez;  In:  A Reforma
Tributária
Necessária: diagnóstico e premissas / Eduardo Fagnani (organizador). Brasília: ANFIP: FENAFISCO: São Paulo: Plataforma
Política  Social,  2018.  804  p.  ISBN:  978-85-62102-27-1/  CDU  336.22.  http://plataformapoliticasocial.com.br/a-reforma-
tributarianecessaria/
Fonte: KPMG. Global Tax Rate Survey, vários anos.

2.3 O papel da tributação no Brasil para o avanço e persistência da desigualdade

Na  literatura  econômica  historiadores,  pesquisadores  e  estudiosos  consideram  o

surgimento do imposto de renda em 1799 na Inglaterra. No final do século XVIII, a Inglaterra

se encontrava ameaçada por Napoleão Bonaparte e necessitava obter fundos para os esforços

de guerra. O primeiro ministro inglês William Pitt, instituiu um imposto efetivo sobre a renda,
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para vigorar no período de duração da guerra.  Com a derrota  de Napoleão Bonaparte  em

1815, o imposto foi suspenso, mas seria retomado em 1842 (RFB, 2020).

No Brasil a primeira disposição sobre o imposto de renda surgiu no reinado de Dom

Pedro  II,  com  edição  da  Lei  no  317∕1843.  Com  o  início da  República,  esforços  foram

realizados para instituir o imposto de renda no Brasil. O primeiro ministro da Fazenda no

período republicano, Rui Barbosa, foi árduo defensor do imposto de renda, pois alegava que o

sistema tributário brasileiro estava concentrado na tributação indireta. (BRASIL, 2020)

A Assembleia Constituinte em 1891 chegou a discutir a introdução do imposto de

renda, porém, a proposta não logrou êxito. No ano 1922, o governo iniciou o estudo para

elaborar o imposto de renda sob o comando do ministro Souza Reis, que culminou na Lei no

4.625∕1924. O imposto seria implementado somente em 1924 (BRASIL, 2020).

A partir da década de 1930, com o aprofundamento do processo de substituição de

importação  –  (PSI),  promovido  por  Getúlio  Vargas  (1930-1945),  o  foco  da  arrecadação

transferiu-se para o mercado interno, com aumento dos impostos sobre consumo e vendas. A

estrutura  do sistema tributário  brasileiro,  até  então era de um  país de modelo econômico

agrário-exportador para um país industrializado.  Isso ocorreu devido ao fato que o centro

dinâmico da economia foi direcionado para o mercado interno, sendo assim, tributos sobre

consumo  e  produção  ganham  mais  relevância.  A  dinâmica   dessa  mudança  na  estrutura

tributária brasileira pode ser observada na Tabela 2.

TABELA 2

 ESTRUTURA TRIBUTÁRIA FEDERAL BRASIL 1925 - 1965

ANO /
TRIBUTO

S - %

IMPORTAÇÃ
O

IMPOSTO
DE

CONSUM
O

RENDAS E
PROVENTO

S

SELOS E
AFINS

OUTROS TOTAL

1925 56,2 24,2 2,6 17,1 0,1 100
1930 50,2 28,3 5,0 16,4 0,1 100
1935 47,6 27,2 8,1 16,4 0,7 100
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1940 35,9 38,7 15,1 10,2 0,1 100

1945 14,5 40 33,2 12,2 0,1 100

1950 10,9 41 35,8 12,2 0,1 100
1955 4,6 36 39,8 13,3 6,3 100
1960 11,2 42,4 31,6 12,9 1,9 100

1965 6,9 43,3 33,8 11,5 4,5 100

FONTE: ELABORAÇÃO DO AUTOR BASEADOS NOS DADOS RFB E OLIVEIRA (1981)

A  tributação  no  Brasil  é  atualmente  regida  pelo  Código  Tributário  Nacional,

promulgado  em 1967,  e  pela  Constituição  Federal,  promulgada em 1988.  Com o fim da

Ditadura e  restauração  do  processo  democrático,  uma  nova  Constituição  foi  elaborada.

Mesmo que o objetivo primordial da nova Carta Magna não fosse alterar o sistema tributário,

ele trouxe importantes modificações ao modelo de tributação nacional que, já nesta época, era

considerado obsoleto (NASCIMENTO, 2016, p.69).

No  que  diz  respeito  às  finanças  públicas,  a  nova  Constituição  estabelece  maior

autonomia fiscal aos estados e municípios, aumento dos repasses da União e desconcentração

dos  recursos  tributários.  Ou  seja,  visa  reduzir  a  centralização  acentuada  pelo  regime

autoritária (NASCIMENTO, 2016, p.70-72).

O processo de redemocratização no Brasil privilegiou a questão social que, durante o

regime de exceção, perdeu prioridade para a questão econômica. A nova Constituição de 1988

promoveu o aumento de gastos públicos e descentralizou as receitas. Ao mesmo tempo para

combater os desequilíbrios fiscais e perdas de recursos, o governo adotou algumas medidas

compensatórias que pioraram a qualidade do sistema tributário (NASCIMENTO, 2016, p.72).

No capítulo 3 será discutida a importância da política fiscal em relação ao capital.

Como a renda e riqueza das empresas (IRPJ) e das pessoas (IRPF) é tributada em relação a

juros de aplicações, dividendos e ganhos de capital.

CAPÍTULO 3: A POLÍTICA FISCAL E O CONFLITO DISTRIBUTIVO

 No capítulo 3 da dissertação o objetivo é revisar o que a literatura  econômica diz em

relação a política tributária e desigualdade de renda e riqueza. O livro Capital no Século XXI

do  autor  Thomas  Piketty  (2015)  chamou  a  atenção,  para  a  importância  das  estatísticas

tributárias, especialmente em relação ao (IRPF) para melhor compreensão da distribuição de

renda e riqueza. Porém Souza (2018, p,33) observa que o estudo dos ricos e muito ricos não é
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novidade. O autor Henry George em seu livro Progress & Poverty (1935) procurou explicar as

causas das grandes fortunas e propostas para remediá-las. 

Uma interpretação interessante e que a desigualdade de renda e riqueza tem um forte

caráter inercial, influenciado por fatores estruturais ditados por aspectos institucionais. Isso

gera inúmeras decisões políticas que acabam priorizando um padrão de relacionamento entre

Estado  e  elites  econômicas.  As  instituições  podem  combater  a  desigualdade  de  renda  e

riqueza através de políticas tributárias gerando oportunidades ou prejuízos. O sistema político

institucional  serve como intermediário nos problemas  distributivos da economia (SOUZA,

2018,p.235-236).  

A  legislação tributária brasileira tributa muito mais consumo do que renda e riqueza,

tornando nosso sistema tributário muito regressivo.  De acordo com Orair  (2020) o tributo

sobre consumo não diferencia os contribuintes entre ricos e pobres, sendo que ambos pagam o

mesmo valor em termos absolutos. Porém esse efeito é muito mais perverso nas camadas mais

pobres da população, que tem toda sua renda voltada para o consumo. Os contribuintes ricos

tendem a consumir uma proporção menor de sua renda e com isso pagam menos impostos que

as pessoas mais pobres. O autor defende que se tribute mais renda e riqueza,  de forma a

proporcionar uma política tributária com mais equidade. 

A política  tributária  brasileira  apresenta  isenções  tributárias  cujo  os  volumes  são

muito altos e com elevado potencial arrecadatório. A literatura econômica dos anos de 1980

defendia uma maior neutralidade e abstenção de políticas fiscais redistributivas. As políticas

de  objetivos  redistributivos  deveriam  ser  feitas  pelo  governo.  Entretanto esse  paradigma

deixou de ser atual no pensamento econômico. Hoje os economistas tanto ortodoxos como

heterodoxos, defendem que a concentração de renda no topo é prejudicial para o crescimento

econômico (GOBETTI, ORAIR,2016, p.2-3)  

Desde  1988,  um conjunto  de  leis  foi  sancionada  no  sentido  de  regulamentar  ou

reformar nosso sistema tributário.  Notadamente,  grandes mudanças ocorreram nos anos de

1995 e 1996, quando um pacote tributário foi colocado em vigor com fins de promover o

investimento.  Infelizmente,  parte  das mudanças  oriundas  desses pacotes  foram no sentido

contrário ao da redução das desigualdades. Ao longo dos últimos anos, o debate no país tem

sido pautado na simplificação tributária e redução da carga. Via de regra, novas mudanças no

sistema tributário têm sido propostas no sentido de reduzir  a teia dos tributos que recaem

sobre o setor produtivo, tema importante para o desenvolvimento, mas não suficiente para a

promoção  de  um crescimento  inclusivo  em função de  uma sociedade  mais  justa.  Tem-se

buscado eficiência, mas sem equidade. (GOBETTI, ORAIR, 2016, p.3-4)
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Nos últimos dez anos, por exemplo, foram aprovadas 81 legislações que mudam o

sistema  tributário  de  alguma  forma,  a  grande  maioria  delas  referentes  a  desonerações

específicas, além de outras que tiveram como objeto corrigir alíquotas e tabelas do Imposto de

Renda – (IR). (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019)

Conforme discutido no capítulo anterior, o Brasil possui uma (CTB) em porcentagem

do PIB – Gráfico 2, semelhante aos países da (OCDE, 2020). Porém apresentamos um nível

de desigualdade, no caso do Gini, muito distinto aos membros deste grupo.

No caso do (IRPF) no Brasil a distribuição de lucros e dividendos a pessoas físicas

são isentos de tributação e impostos. 

3.1 Papel da tributação para redução da desigualdade: panorama internacional

A  experiência  internacional  mostra  que  os  agentes  econômicos  são

tributados em relação ao lucro e dividendos na pessoa jurídica e física. Quando estudamos os

países  membros  da  OCDE, o único  país  que  isenta  tributação  de lucro  e  dividendos  é  a

Estônia.  Na  Tabela  7  a  seguir,  podemos  observar  a  forma  como  os  países  que  compõe

(OCDE) tributa lucro e dividendos.

TABELA 3

TRIBUTAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS (OCDE)

País Lucro
antes da

tributação

IRPJ
alíquot
a sobre
lucros
(%)

IRPJ
pago ao
governo

Lucro
distribuído

Imposto
exclusivo
na fonte

(%)

IRPF sobre
dividendos

extrapolados(%
)

Credito
de

imputação

Tribut
o pago
por PF

Taxa Total
(IRPJ+IRP

F) /A

Austrália 142.86 30 42.86 100 0 59 42.9 27.12 48.99
Aústria 133.33 25 33.33 100 25 25 0 25 43.75
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Bélgica 151.49 33.99 51.49 100 0 25 0 25 50.49
Canadá 13569 26.3 35.69 100 0 49.53 34.53 33.82 51.23
Chile 129.03 22.5 29.03 100 0 40 29.03 22.58 40
Rep. Tcheca 123.46 19 23.46 100 15 15 0 15 31.15
Dinamarca 130.72 23.5 30.72 100 0 42 0 42 55.63
Estônia 125 20 25 100 0 0 0 0 20
Finlândia 125 20 25 100 0 33 0 28.05 42.44
França 157.23 36.4 57.23 100 0 44 0 44 64.38
Alemanha 143.22 30.18 43.22 100 26.38 26.38 0 26.38 48.59
Grécia 135.14 26 35.14 100 10 10 0 10 33.4
Hungria 123.46 19 23.46 100 0 16 0 16 31.96
Islândia 125 20 25 100 0 20 0 20 36
Israel 136.05 26.5 36.05 100 0 30 0 30 48.55
Itália 137.93 27.5 37.93 100 26 26 0 26 46.35
Japão 147.3 32.11 47.30 100 20.32 20.32 0 20.32 45.9
Coréia do 
Sul

131.93 24.2 31.93 100 0 41.8 11 35.4 51.03

Luxemburgo 141.28 29.22 41.28 100 0 40 0 20 43.38
México 142.86 30 42.86 100 10 42 42.86 17.14 42
Holanda 133.33 25 33.33 100 0 25 0 25 43.75
Nova 
Zelândia

138.89 28 38.89 100 0 33 38.89 6.94 33

Noruega 136.99 27 36.99 100 27 0 27 46.71
Polônia 123.46 19 23.46 100 19 19 0 19 46.71
Portugal 145.99 31.5 45.99 100 25 28 0 28 50.68
Rep. 
Eslováquia

128.21 22 28.21 100 0 0 0 22

Eslovenia 120.48 17 20.48 100 25 25 0 25 37.75
Espanha 138.89 28 38.89 100 0 30 0 24 45.28
Suécia 128.21 22 28.21 100 0 24 0 30 45.4
Suíça 126.82 21.15 26.82 100 0 30 0 21.14 37.81
Turquia 125 20 25 100 0 21.14 17.5 34
Reino Unido 126.58 21 26.58 100 30.56 11.11 30.56 45.14
Estados 
Unidos

164.3 39.13 64.29 100 0 30.34 0 30.34 57.6

Irlanda 114.29 12.5 14.29 100 0 51 0 51 57.13
Fonte: OCDE, 2015 

De acordo com a Tabela 7 na Áustria uma empresa que apresente lucro de US$ 133,3

vai pagar uma alíquota de 25% de (IRPJ) no valor de US$ 33,3, o restante US$ 100,00 vai ser

distribuídos entre os acionistas da empresa. Mas os acionistas da mesma empresa terão que

pagar outra alíquota de 25% no IRPF. No caso da França uma empresa que tenha lucro de

US$ 157,20 vai pagar uma alíquota de 36,4% de (IRPJ) no valor de US$ 57,2, o restante US$

100,00 vai para os acionistas que terão uma alíquota de 44% de (IRPF). Tanto o acionista

austríaco e francês terão um lucro  líquido de US$ 75,00 e US$ 56,00. A França no caso



47

apresenta a maior proporção PIB/Impostos totalizando 64,4% do (PIB) provêm dos tributos

arrecadados, como também a maior alíquota de IRPJ (36,4%). No caso do (IRPF) só perde

para o Canadá (49,5%) e Israel (51%) entre os países membros da (OCDE).

Piketty e Saez (2012) defendem a tributação do capital tem um papel fundamental

em uma economia onde temos alta concentração de riqueza, sendo que a desigualdade tem

duas faces: i) as diferenças de renda e trabalho devido as distintas formações dos indivíduos;

ii) as diferenças de heranças, onde os indivíduos que recebem herança, nem sempre tem os

salários mais altos (GOBETTI, ORAIR, 2018,p.16)

As  heranças  e  doações  também  tem  um  papel  importante  no  mecanismo  de

perpetuação  da  desigualdade.  Thomas  Piketty  (2015,  p.368-369)  salientou  o  papel  que  a

herança desempenha no mecanismo de perpetuação da desigualdade de renda na sociedade.

Isso ocorre, porque fortunas herdadas tendem a apresentar o comportamento  r > g, ou seja,

acumulação de riqueza apresenta crescimento maior que as taxas de crescimento econômico,

ao  contrário de riquezas obtidas pelo trabalho. Historicamente países onde houve tributação

progressiva  sobre  renda  e  riqueza,  tais  como,  Noruega,  Suécia,  Dinamarca  e  Alemanha

desconcentrarm a renda e riqueza no decorrer do século XX (CARVALHO JR, PASSOS,

2017,  p.  3).  Ao  pesquisar  o  caso  francês,  o  autor  obervou  a  existência  de  3  motores,

responsáveis pela determinação do fluxo econômico a e evolução histórica das heranças e

doações:

by = µ x m x βi (5)

sendo, by ,  a proporção da renda nacional no fluxo anual de heranças e doações, µ, a relação

entre a riqueza média no óbito e a riqueza média do vivos, m, a taxa de  mortalidade e βi,

denotando a relação capital/renda.

Com o auxílio de um exemplo empírico, é possível observar que em uma sociedade onde

patrimônio dos mortos é duas vezes mais elevado do que os dos vivos  µ = 2, a relação do

capital/renda é igual a βi = 6 e a taxa de mortalidade é igual a m = 2%. Conforme equação (5)

a proporção do fluxo econômico anual de heranças e doações é igual a  by = 24% da renda

nacional. O aumento do patrimônio médio e da idade µ, maior será o fluxo econômico da

herança. Piketty analisou a participação dos patrimônios herdados na riqueza total da França e

constatou que no século XIX e início do século XX, os patrimônios herdados eram em torno

de 80% e 90% da riqueza privada. Haviam pessoas que criaram fortunas a partir do zero, que

representava em torno de 10% e 20%. Porém grande parte do patrimônio era herdado e isso
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gera ao longo dos anos uma massa enorme de heranças e doações maior que a renda nacional

e quase totalizando os patrimônios (PIKETTY, 2015, p. 374 e 392). 

Essa acumulação de capital é responsável pelo aumento da desigualdade, na medida

em que os lucros aumentam mais que os salários e as taxas de retorno dos ativos financeiros,

são mais altas que o crescimento econômico.

Por isso, a importância de discutir a tributação da riqueza como forma de política

econômica. Iara (2015, p.2) ao estudar um grupo de 15 países da União Europeia observou

que a riqueza é muito mais concentrada que a renda. Segundo a autora em torno de 10% dos

cidadãos  com maior riqueza líquida na Alemanha, Áustria, França, Itália e Portugal tem entre

45% e 55% da riqueza líquida total, e apenas em torno de 20% e 23% da renda.

Existem  dois  tipos  de  impostos  sobre  a  riqueza:  i)  Imposto  sobre  Riqueza;  ii)

Imposto sobre Heranças e Doações. O primeiro é aplicado de forma periódica e o segundo de

forma esporádica em transferências de riqueza. A Constituição Federal de 1988 no inciso VII

do art.  153,  estabelece  o  (IGF)  –  Imposto  sobre  Grandes  Fortunas,  porém ainda  não foi

regulamentada,  mediante  a  Lei  Complementar.  Dentre  os  projetos  de  Lei  Complementar4

apresentados tanto na  Câmara como no Senado Federal, somente dois foram apreciados e

rejeitados. A justificativa foi a baixa arrecadação, alto custo administrativo e sua extinção em

diversos países europeus. (CARVALHO JR, PASSOS, 2007, p.3)

Atualmente os países que adotam tributação sobre riqueza são - Tabela 8:

TABELA 4

 PAÍSES QUE TRIBUTAM RIQUEZA

País Competência Base de Cálculo Contribuintes
Espanha Central e Regional

Patrimônio Liquido
Pessoa Física e

Jurídica

Suiça Regional e Local
Noruega Regional e Local
França

Central
Luxemburgo
Argentina
Uruguai 
Colômbia

4 O primeiro PLP 162/1989 aprovado no Senado, porém rejeitado na Comissão de Tributação e Finanças da
Câmara em 2000. O segundo PLS 128/2008 foi rejeitado na comissão de Assuntos Econômicos do Senado em
2010.
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Fonte: CARVALHO JR, PASSOS, 2017, p.9

Na Tabela 9 temos as características do imposto sobre riqueza em relação a receita

tributária (%) do ano 2015, suas respectivas alíquotas e limites de isenção:

TABELA 5

 CARACTERÍSTICAS DE TRIBUTAÇÃO SOBRE RIQUEZA (2015)

País Limite de Isenção5 Alíquotas em % Participação na
Receita Tributária em

%
Espanha 744.000 0,5 a 2,5 1,2
Suiça 116.0006 0,1 a 0,94 11,3
Noruega 119.000 1,0 7,0
França 1.400.000 0,5 a 1,5 1,7
Luxemburgo 6.000 0,57 4,9
Argentina 61.700 0,5 1,2
Uruguai 130.000 0,7 a 3,0 6,5
Colômbia 336.000 0,125 a 1,5 4,3

Fonte: CARVALHO JR, PASSOS, 2017, p.9

De  acordo  com  Kessler  e  Pestieau  (1991,  p.311)  através  de  estudos  empíricos

observaram que a riqueza de um país pode chegar a duas a três o valor do seu PIB. Caso

houvesse uma alíquota de 1% sobre a riqueza, geraria uma arrecadação em torno de 2% a 3%

do PIB. A experiência  internacional  mostrou  (Tabelas  8  e  10)  que  a  Espanha  conseguiu

arrecadar  0,2% do PIB e 1,2% das receitas  tributárias,  a  Suíça arrecadou 1,2% do PIB e

11,3%  das  receitas  tributárias,  a  Noruega  arrecadou  0,5%  do  PIB  e  7,0%  das  receitas

tributárias, a França arrecadou 0,24% do PIB e 1,7% das receitas tributárias. Luxemburgo foi

o país que apresentou maior arrecadação, sendo 1,8% do PIB e 4,9% das receitas tributárias

(CARVALHO JR, PASSOS, 2017, p.10-12

TABELA 6

PARTICIPAÇÃO DOS IMPOSTOS SOBRE RIQUEZA NO PIB (%) 2000-2015

País 2000-
2003

2004-
2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Espanha 0,20 0,20 0,26 0,06 0,06 0,06 0,14 0,20 0,18 0,18
Suiça 1,20 1,20 1,19 1,20 1,17 1,13 1,12 1,17 1,21 1,24
Noruega 0,50 0,45 0,43 0,51 0,48 0,47 0,46 0,47 0,45 0,40
França 0,16 0,19 0,21 0,18 0,22 0,21 0,24 0,21 0,24 0,24
Luxemburgo 1,76 1,80 1,48 1,39 1,57 1,43 1,45 1,53 1,64 1,80
Islândia 0,7 0 0 0 0,24 0,37 0,53 0,47 0,54 0
Argentina n.d 0,30 0,29 0,32 0,31 0,27 0,27 0,31 0,31 0,31
Uruguai 0,75 1,01 1,05 1,18 1,08 1,06 1,06 1,06 1,14 1,11
Colômbia 0,48 0,18 0,69 0,44 0,41 0,72 0,66 0,63 0,58 0,69

Fonte: CARVALHO JR, PASSOS, 2017, p.10

5 US$
6 Cantão de Genebra
7 Adicionais de 0,05% a cada 2,5 milhões de de euros que exceder o patrimônio líquido de  em 500 milhões de 
euros
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Muitos  países  da  Europa  Ocidental  já  adotaram  imposto  sobre  riqueza,  menos  Bélgica,

Portugal  e  Reino  Unido.  Na  década  de  90  diversos  governos  aboliram  o  Imposto sobre

Riqueza, tais como, Áustria (1994), Alemanha e Dinamarca (1997), Islândia (2005), Finlândia

(2006), Suécia (2007) e Grécia (2009) o motivo foi baixa arrecadação por quatro motivos a

saber:

i) falta de tributação nos ativos de pessoas jurídicas, ii) os diferentes limites de isenção eram

muito  alto  entre  os  países,  iii)  deficiência  nos  sistemas  avaliatórios  de  imóveis  e  a  não

declaração de patrimônio financeiro no exterior, iv) muitos países limitavam a proporção da

renda que poderia  ser  tributada  conjuntamente  pelo Imposto  sobre Riqueza  e  Imposto de

Renda. 

No Brasil apesar de não existir indicador oficial de riqueza, segundo Medeiros, 

Souza e Castro (2015, p.972), os dados tributários analisados, em relação à concentração de 

riqueza são superiores do que são declarados nos censos domiciliares. Isso ocorre, porque 

nem sempre as declarações são idôneas, tanto na camada mais rica, quanto na mais pobre da 

população

3.2 Papel da tributação para a redução da desigualdade: o Brasil

A isenção de lucros e dividendos no Brasil vigora desde 1995, a explicação

para esse fenômeno se encontra no consenso do mainstream da literatura econômica referente

a  tributação  ótima.  Desde  Adam  Smith  e  nos  anos  de  1970  com  os  novos  clássicos

diferentemente  dos  keynesianos  questionavam  a  política  tributária,  argumentando  que  a

mesma  não  deveria  introduzir  distorções  na  economia,  com  políticas  de  objetivos

distributivos.  Caberia  ao Estado esse papel  através  do gasto público (GOBETTI,  ORAIR,

2016, p.2).

Anteriormente à Lei 9.249/1995 no Brasil de acordo com a Tabela 3, o lucro das

empresas estava sujeito a dois impostos (IRPJ e CSLL), ambos com alíquotas de 25% e 9%

respectivamente, somando um total de 34%. Quando a empresa apresentava um lucro de R$

100,00 reais, era tributado em R$34,00 reais e o restante R$66,00 reais pagava um imposto de
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15% na fonte, sobrando um lucro líquido de R$ 56,01 reais para os acionistas da empresa. O

governo ficava com o restante R$ 43,90 reais (GOBETTI, ORAIR, 2015, p.12).

   À Lei 9.249/1995 introduziu um mecanismo chamado juros sobre capital próprio –

(JSCP), que reduziu de forma significativa o Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas – (IRPJ).

Nesse caso quando a empresa apresentava um lucro de R$ 100,00 reais e fosse tributado em

30%, ou seja R$ 30,00 reais, a base do cálculo do (IRPJ) e a (CSLL) cai de 100 para 70, é a

tributação da empresa cai de 34% para 23,8% mais 15% de alíquota de imposto sobre os R$

30,00 reais em relação (JSCP). Isso totaliza uma queda total no imposto de 34% para 28,3%

(23,8+4,5). Ao final do processo os acionistas ficam com 71,7% do lucro e o governo com

28,3%. Esse caso se aplica a empresas tributados pelo lucro real8 (GOBETTI, ORAIR, 2015,

p.12).

TABELA 7 

LUCRO E TRIBUTAÇÃO DO BRASIL

Lucro e Impostos Antes da Lei 9.249/95 Depois da Lei
9.249/95

Diferença 

Lucro bruto 100.0 100.0 0.0
Lucro tributável 100.0 70.0 -30.0

IRPJ = 25% 25.0 17.5 -7,5
CSLL= 9% 9,0 6,3 -2,7

JSCP 0 30 30
IRRF-Capital (15%) 0 4,5 4,5

Dividendos 66,0 46,2 -19,8
IRRF-Capital (15% -

0%)
9,9 0 -9,9

Total de Imposto 43,9 28,3 -15,6
Lucro líquido acionista 56,1 71,7 15,6

Fonte: GOBETTI, ORAIR, 2015, p.12

De acordo com Gobetti e Orair (2016, p.25-26) é que no Brasil 0,05% mais

rico da população  detém 8,5% da riqueza nacional. Esse número é maior do que em outras

economias  desiguais  como  Colômbia  5,4%,  África  do  Sul  e  Uruguai  3,3%.  Nos  países

desenvolvidos  esse  número é  menor,  como no caso  da  Dinamarca  1,3%,  Noruega 1,7%,

Suécia 1,9%. Com exceção do Reino Unido onde 0,05% mais rico da população detêm 3,4%

da riqueza nacional, para os padrões europeus pode ser elevado, mas ainda é menos da metade

8 No caso de empresas que estão sujeitas ao Imposto pelo Lucro Presumido ou Simples, os impostos

(IRPJ e CSLL) são menores iniciando com 0% a chegando ao máximo 9%. Isso gera na economia um fenômeno

chamado pejotização. No caso (IRPJ) existe um incentivo ao contribuinte que não queira pagar uma alíquota de

27,5% no (IRPF). Consequentemente o contribuinte se declara como pessoa jurídica para pagar menos tributos

(IPEA, 2009, p.15) 
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do caso brasileiro.  Esses dados segmentados em centésimos e quantis de 0,05% nos estratos

superiores da (DIRPF) (GOBETTI, ORAIR, 2015, p.25-26).

A  legislação  tributária  brasileira  isenta  lucros  e  dividendos  pagos  a  sócios  e

acionistas  de  empresas.  Dos  71.440 muito  ricos  de acordo com a  (DIRPF)  2013,  51.419

receberam dividendos em 2013 e declararam uma renda média de R$ 4,5 milhões, pagando

imposto de apenas 1,8% sobre toda sua renda. A explicação para essa isenção é evitar que o

lucro, uma vez tributado na empresa, seja novamente tributado quando se converte em renda

pessoal, com a distribuição de dividendos. 

A tributação de lucros e dividendos no mercado de ações brasileiro, rendimentos de

fundos de investimentos e outros rendimentos  de capital  são cobrados de forma linear.  A

tributação linear  não diferencia  o pequeno e grande investidor  e  ambos,  pagam a mesma

porcentagem de seus ganhos para governo (IPEA, 2009, p.15).

Para Gobetti e Orair (2015, p.15-19) uma parte considerável  dos rendimentos dos

ricos provêm dos ganhos da propriedade de capital. Porém esses ganhos de capital são isentos

de impostos, ou pagam, alíquotas muito baixas e lineares. Esse tipo de política tributária gera

inúmeras  distorções,  como  por  exemplo,  os  cidadãos  mais  ricos  acabam  pagando  uma

alíquota  efetiva  menor  que  à  dos  outros  estratos  intermediários  de  renda.  A partir  disso,

podemos   chamar  a  atenção  para  a  necessidade  de  aumentar  a  base  tributável  incluindo

tributação de lucros e dividendos. Através de simulações foram observaram que uma política

tributária sem isenções de lucros  e  dividendos teria  impactos  interessantes  sobre a renda,

desigualdade e índice de Gini. Através dos dados da (IRPF) de 2013 foram gerados cinco

cenários, de acordo com a Tabela 4. No primeiro e atual cenário o (IRPF) no ano de 2013

arrecadou o valor de R$ 149,9 bilhões e houve uma redução no índice de Gini de 2,78%. No

segundo cenário, caso houvesse a reintrodução do imposto de lucros e dividendos anterior à

Lei 9.249/1995, haveria um aumento na receita no valor de R$ 43 bilhões, atingindo cerca de

2,1 milhões de contribuintes e uma redução no índice de Gini de 3,67%. No terceiro cenário,

se a tributação de lucros e dividendos fosse conforme a tabela do (IRPF), com uma faixa de

isenção e alíquotas  de 7,5% até 27,5%, teríamos uma receita  adicional  de R$ 59 bilhões,

alcançando 1,16 milhões de contribuintes e impactando em uma redução no índice de Gini de

menos 4,03%. O quarto cenário mantendo a não tributação de lucros e dividendos, porém

acrescentando mais três faixas de alíquotas (35%, 40%, 45%) a partir de níveis de renda de

R$ 60 mil, R$ 70 mil e R$ 80 mil respectivamente, haveria um impacto no índice de Gini de

menos  3,63%,  atingindo  3,8  milhões  de  contribuintes.  O  quinto  e  último  cenário  seria

acrescentar uma alíquota de 35% para rendas acima de R$ 325 mil e submetendo lucros e

dividendos a tabela do (IRPF), isso geraria uma receita adicional de R$ 72 bilhões, atingindo
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em torno de 1,2 milhão de contribuintes e causando um impacto no índice de Gini de menos

4,3

TABELA 8 

TRIBUTAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS BRASIL - 2013

Cenários Receita total
(R$ bilhões)

Contribuintes
prejudicados
(em milhares)

 Índice de
Gini (Pré-

IRPF)

Índice de
Gini (Pós-

IRPF)

Taxa de
crescimento

(Gini)
Estrutura atual 
do IRPF

R$ 149,7 0 0,60111 0,5844 -2,78%

Reintrodução da
tributação de

lucros e
dividendos –

alíquota linear
15%

R$ 192,8 2.101 0,60111 0,5791 -3,67%

Tributação de
lucros e

dividendos por
alíquotas

progressivas –
0% a 27,5% 

R$ 208,4 1.164 0,60111 0,5769 -4,03%

Alíquotas
adicionais (35%,

40%, 45%)
mantendo

isenção para
lucros e

dividendos

R$ 192,8 3.815 0,60111 0,5793 -3,63%

Inclusão de uma
alíquota

adicional e
tributação de

lucros e
dividendos pelas

alíquotas
progressivas
(0% a 35%)

R$ 221,4 De 1.164 a
1.280

0,60111 0,5752 -4,31

Fonte: Orair, Gobetti, 2016, p.16

O Gráfico 13 a  seguir  mostra  o volume gerado pelos  rendimentos  isentos  e  não

tributados no Brasil, de acordo com a (DIRPF) 2018.

GRÁFICO 13

RENDIMENTO ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS  BRASIL (2018)
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Fonte: Elaboração do autor com base nos dados DIRPF 2018 – RFB

A partir dos dados da (DIRPF) 2007-2013 – Tabela 5 é possível verificar o volume

de lucros e dividendos no Brasil  foi de R$ 149 bilhões em 2007 para R$ 287 bilhões em

2013, ou seja, os valores quase dobraram apresentando uma elevação de 41%  superior ao

(PIB). Nesse processo foram beneficiados em torno de de 2,1 milhões de contribuintes, que

fazem parte dos estratos mais altos de renda com rendimentos superiores a R$ 1,3 milhões.

Uma  parte  majoritária  desses  rendimentos  é  isenta  de  tributos,  em  média  2∕3  do  total,

sobretudo nas faixas onde os rendimentos são maiores. Isso gera assimetrias na distribuição

dos lucros  e dividendos,  principalmente  para aqueles  que se encontram no topo, que têm

grande  parte  de  sua  renda isentos  de  impostos,  implicando  em uma elevada  renúncia  de

receitas do governo e favorecendo a concentração de renda e riqueza no país. Outro aspecto é

que a concentração de riqueza gera como consequência concentração de poder (MOTA, 2020,

p. 2-3).  

TABELA 9

RENDIMENTOS DA DIRPF (2007-2013) – R$ BILHÕES

Rendimentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tributáveis 968,5 1.034,6 .071,2 1.125,2 1.197,7 1.271,7 1.293,2
Tribut. Excl.

Fonte
107,6 149,8 139,3 163,6 204,9 192,7 207,4

Rend.
Trabalho

30,1 50,6 55,1 63,5 70,1 74,6 97,6

Aplic.
Financeiras

32,3 45,8 42,5 45,6 57,2 52,8 45,2

Outras rendas
de Capital

45,3 53,3 41,7 54,5 77,6 65,2 64,6

Isentos 293,2 477,6 473,3 530,4 583,0 601,5 632,2
Rend.

Trabalho
47,2 89,2 92,1 94,8 97,5 105,8 113,5

Lucros e 149,4 196,9 195,8 229,7 257,0 271,4 287,3
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dividendos
Outras rendas

de Capital
65,0 128,2 127,3 145,8 167,8 166,5 171,9

Transferência
s Patrimoniais

31,7 63,3 58,2 60,3 60,6 57,9 59,4

Total Rend.
Declarados

1.369,4 1.661,9 1.683,8 1.819,2 1.985,5 2.065,2 2.132,7

Fonte: GOBETTI, ORAIR, 2016, p.12 apud DIRPF

Em relação aos contribuintes isentos de imposto, que se encontram na faixa acima de

160 SM – Tabela 6 , apresentam a maior isenção 51,1% e suas rendas médias foram em torno

R$ 3,1 milhões de reais em 2013 (ANPEC, 2015, p.17)

TABELA 10 

 DECLARANTES ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO DE LUCROS E

DIVIDENDOS – R$ MILHÕES (2013)

SM Qtde
declarante

Renda
total

Renda
tributada

Renda
Excl.
Fonte

Renda
Isenta

Renda
Isenta/Total

IR

Até 0,5 1.253.810 227 165 26 36 15,7% 0,0%
0,5 a 1 505.300 7.465 7.022 132 311 4,2% 0,0%
1 a 2 1.016.852 12.601 10.935 4.939 1.227 9,7% 0,0%
2 a 3 2.603.823 21.497 19.672 59.7 1.229 5,7% 0,0%
3 a 5 7.601.990 31.680 27.602 1.773 2.305 7,3% 0,5%
5 a 10 6.819.298 57.196 46.767 4.179 6.249 10,9% 3%
10 a 20 3.061.709 112.287 86.817 9.292 16.718 14,8% 8,4%
20 a 40 1.146.178 223.973 159.058 21.205 43.711 19,5% 12,0%
40 a 80 308.613 431.827 257.871 50.764 123.192 28,5% 11,9%
80 a 160 55.999 869.762 354.801 135.801 379.160 43,6% 8,9%
Maior
160

20.021 3.125.678 872.659 801.738 1.751.281 51,1% 5,21%

Total 24.393.543 1.556.428 1.159.886 136.154 260.389 16,7% 0,0%
Fonte: GOBETTI, ORAIR, 2015, p.12 apud RFB

A isenção de lucros e dividendos foi baseado na ideia do trickle down effect. A ideia

do trickle down effect foi defendida pela equipe econômica do presidente dos (EUA) Ronald

Reagan na década de 80, e era baseada que a redução de impostos na camada mais rica da

população, causaria uma ampliação do consumo beneficiando os menos afortunados através

do aumento de empregos (SANDRONI, 2007, p.857).

3.3 Propostas, recomendação e cenários para o Brasil
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Silveira, Passos, Fernandes (2019, p.8) observaram que em média, quanto mais alta a

renda do contribuinte, maior o volume de rendimentos isentos que ele possui. Isso não está de

acordo  com  o  princípio da  capacidade  contributiva,  onde  quanto  maior  a  renda  do

contribuinte,  maior  o  tributo  a  ser  pago.  Os  autores  ao  analisarem  a  composição  dos

rendimentos isentos de tributação no (IRPF) 2015 puderam observar que grande parte dos

rendimentos isentos de impostos do (IRPF) vem de lucros e dividendos – (L&D), cuja a fatia

representa  45% do  total  dos  rendimentos  isentos  de  impostos.  No  gráfico  14  é  possível

verificar  que  além de  (L&D)  temos  outros  rendimentos  isentos  de  tributação,  tais  como:

transferência de patrimônio,  poupança, letras  hipotecárias e pecúlio de morte somando um

total de 22%. Além desses rendimentos temos também bolsa de estudos, aposentadorias com

mais  de 65 anos,  doenças  graves,  atividade  rural  e  transporte,  indenizações  trabalhistas  e

outros.

GRÁFICO 14 

COMPOSIÇÃO DOS RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS –

BRASIL 2015 (%)
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FONTE: SILVEIRA, PASSOS E FERNANDES, 2019, p.9 – RFB 2015

 Conforme gráfico 15 a renda total do (IRPF) 2008 está concentrada no percentil

acima dos 40 mais pobres e no percentil de 95 a 99. Ao observar a participação proporcional

dos  estratos  populacionais  e  renda  total  no  (IRPF)  2008  é  possível  verificar  a  não

progressividade do mesmo.

GRÁFICO 15
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ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DA RENDA TOTAL – ESTRATOS

POPULACIONAIS versus RENDA TOTAL  – BRASIL 2008
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FONTE: Elaboração do autor baseado em SILVEIRA, PASSOS E FERNANDES, 2019, p.19

No caso da isenção tributária  de (L&D) foram feitas simulações  de uma

cobrança de impostos em relação aos mesmos estratos populacionais. O estudo feito através

dos dados (RFB, POF) e Contas Nacionais estruturou a configuração da distribuição da renda

total no IRPF no caso de uma introdução de impostos sobre (L&D) na tabela progressiva do

(IRPF) – 2008 no Brasil. Nos dias de hoje conforme gráfico 16 sem cobrança de tributos em

relação  (L&D) podemos  observar  a  participação  dos  estratos  populacionais  em relação  a

renda total no (IRPF).

GRÁFICO 16

ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA –

ESTRATOS POPULACIONAIS versus IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SEM

TRIBUTAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS- BRASIL (2008)
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FONTE: Elaboração do autor baseado em SILVEIRA, PASSOS E FERNANDES, 2019, p.19

O gráfico 16 mostra que o estrato do 0,1% dos mais ricos possuem 25% da renda

total do (IRPF). O percentil de 95 a 99 possuem 32% da renda total do (IRPF), seguido de

24% do percentil 99,5 a 99,9, 16% do percentil de 99 a 99,5 e 3% do percentil de 90 a 95.

No  gráfico  17  uma tributação  progressiva  de  (L&D) acarretaria  um crescimento

significativo  na  participação  dos  0,1% mais  ricos  na  renda  total  do  IRPF.  Neste  caso  a

proporção dos 0,1% mais rico iria variar de 25% para 36% da renda total do IRPF. Embora os

dados apresentados  correspondem ao ano de 2008 é importante  observar  como a renda e

riqueza no Brasil é mais concentrada nos maiores percentis que corresponde a 0,1%  dos mais

ricos dos estratos populacionais. 

GRÁFICO 17

ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA

COM TRIBUTAÇÃO DE L&D – ESTRATOS POPULACIONAIS versus IMPOSTO

DE RENDA PESSOA FÍSICA COM TRIBUTAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS-

BRASIL (2008)
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FONTE: Elaboração do autor baseado em SILVEIRA, PASSOS E FERNANDES, 2019, p.19

O impacto distributivo da tributação de lucros e dividendos, causaria um aumento de

arrecadação  em  torno  de  R$  40  bilhões  e  haveria  uma  na  redução  do  Gini  de  55,29%

(SILVEIRA, PASSOS E FERNANDES, 2019, p.21-23)

Após três décadas foi constatado um aumento significativo da concentração de renda

no mundo todo. Economistas da nova geração como Piketty, Saez e Zucman tem buscado

fundamentar por meio da teoria de tributação ótima, que existe possibilidade para tributação

de capital em taxas superiores existentes atualmente. (GOBETTI, 2018, p.8-9)

Piketty,  Saez  e  Zucman  (2013,  p.1-4)  enfatizam que a  melhor  forma  de  tributar

riqueza  e  na  forma  de  um imposto  progressivo.  Na  visão  dos  3  autores  o  IR  tem  uma

limitação que é a dificuldade de medir os rendimentos totais dos detentores de riqueza. Isso

ocorre,  porque  os  detentores  de  grandes  fortunas  recebem  como  rendimentos  tributáveis

pessoais um valor menor que seus respectivos patrimônios. Existem dados, citando a revista

Forbes que milionários e bilionários têm apenas uma fração de sua riqueza tributada. Por isso,

os autores defendem um aumento na alíquota marginal do imposto de renda, tributar ganhos

de  capital  e  dividendos  na  mesma  alíquota  de  rendimentos  do  trabalho  e  o  aumento  de

imposto sobre pessoa jurídica. Além disso seria necessário também um imposto para taxar os

muitos ricos, que possuem ferramentas e recursos para não pagar impostos, tornando parte do

seu  patrimônio  em  renda  não  tributável  ou  ilíquida.  Conforme  discutido  no  capítulo  a

arrecadação do (IRPF) no Brasil é reduzida, na comparação internacional. No ano de 2015 a

arrecadação média da (OCDE) foi 8,5% do (PIB) e no Brasil foi 2,5% do (PIB) – Gráfico 18

GRÁFICO 18

 IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS EM % DO PIB –

2015
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FONTE: Elaborado pelo autor a partir de dados disponíveis em:
América Latina: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/data/revenue-statistics-in-latin-america_ctpa-revlat-data-en
http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=RSLACT&lang=en;
OCDE: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE_I1
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics_2522770x.



61

 

.

A  consultoria  americana  (BCG  –  Boston  Consulting Group)  pesquisou  o

crescimento  de milionários  em diversos  países.  No Brasil  no ano de 2006 havia  130 mil

cidadãos nesta categoria e em 2008 somavam 220 mil cidadãos, ou seja, um crescimento de

70%. A consultoria adotou como critério pessoas com pelo menos US$ 1 milhão investidos

no mercado de capitais (SINDIFISCO, 2010, p.4). A revista americana Forbes9(2020) aponta

que Canadá e América Latina têm juntos 120 bilionários, sendo no Brasil 45 bilionários que

somam  um total de US$ 427 bilhões. No topo da pirâmide brasileira encontra-se o banqueiro

Joseph Safra com um patrimônio de US$ 19,9 bilhões. 

Outra  deformidade  em  nosso  sistema  tributário  é  baixa  tributação  de  patrimônio,

menos que 5% do total, países membros da OCDE como Japão, Grã-Bretanha e Canadá essa

mesma taxa chega a ser mais de 10%. Nos Estados Unidos da América ela representa 12,15%.

O imposto sobre herança, por exemplo, representa em torno de 0,6% da arrecadação nacional,

valor baseado em alíquotas baixas e, por vezes, sequer aplicadas. Em São Paulo, a alíquota do

imposto sobre herança é de 4%. No Reino Unido, ela alcança quase 40%  (INESC, 2016,

p.24).

O Brasil   têm 3 tipos de impostos sobre propriedade: (i) (IPTU); (ii)  (IPVA); (iii)

(ITR). Além dos 3 mencionados acima, temos também dois impostos sobre transferência de

renda: (i) (ITCMD); (ii) (ITBI).  Os impostos sobre heranças e doações – (ITCMD), quando

comparados  a  legislação  de  outras  países  (OCDE  –  Gráfico  19  ),  mostra  uma  grande

disparidade. 

GRÁFICO 19

 ALÍQUOTAS MÁXIMA DO IMPOSTO SOBRE HERANÇAS –  % (BRASIL-2017)

9  FORBES, 2020. Disponivél em : https://forbes.com.br/listas/2020/04/os-10-paises-com-o-maior-numero-de-
bilionarios/. Acesso em 4 de outubro de 2020
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Fonte: CARVALHO JÚNIOR, Pedro H. B. O Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. In:  A Reforma Tributária

Necessária: diagnóstico e premissas  / Eduardo Fagnani (organizador). Brasília: ANFIP: FENAFISCO: São Paulo: Plataforma

Política Social, 2018. 804 p. ISBN: 978-85-62102-27-1/ CDU 336.22. http://plataformapoliticasocial.com.br/a-reforma-tributaria-

necessaria/.

No caso do (ITCMD) a alíquota máxima é de 8%, sendo que a maioria dos Estados

brasileiros adota uma alíquota de 2% a 7% - Gráfico 20. Para Apply (2015,p. 13) é de extrema

importância   a  elevação  do  (ITCMD)  e  sua  harmonização  entre  todos  os  Estados  da

Federação, evitando assim uma guerra fiscal. A tributação de heranças deveria ser uma das

prioridades na revisão de patrimônio no Brasil. Mota (2020, p. 25) defende a implantação de

um  imposto  federal  ou  um  aumento  do  (ITCMD)  cobrados  pelos  Estados.  Nos  países

desenvolvidos este imposto gira em torno de 30 e 40%. Observando que um imposto federal

sobre heranças em 2015 com alíquota de 20% poderia arrecadar em torno de R$ 25,1 bilhões

de reais para os cofres públicos.

GRÁFICO 20 

 ALÍQUOTAS MÁXIMA DO ITCMD POR UNIDADES DA FEDERAÇÃO BRASIL –

% (2017)
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FONTE: CARVALHO JÚNIOR, Pedro H. B. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. In: A Reforma Tributária Necessária:
diagnóstico e premissas / Eduardo Fagnani (organizador). Brasília: ANFIP: FENAFISCO: São Paulo: Plataforma Política Social, 2018.
804 p. ISBN: 978-85-62102-27-1/ CDU 336.22. http://plataformapoliticasocial.com.br/a-reforma-tributaria-necessaria/
Fonte: Legislações Estaduais

Existem  diversos  tipos  de  patrimônio  que  não  são  tributados.  A  posse  de  aviões

particulares, helicópteros, barcos como lanchas e iates não há pagamentos de nenhum tributo

por seus proprietários, diferentemente de veículos terrestres, como por exemplo, o (IPVA) –

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotivos. Outro problema é o (IGF) – Imposto

sobre Grandes Fortunas que até hoje não foi criado, embora previsto na Constituição de 1988

(INESC,  2016,  p.24).  Atualmente  existem  4  propostas  no  Senado  Federal10 para

regulamentação do (IGF). A proposta que tem mais se destacado foi a da senadora Eliziane

Gama  (Cidadania-  MA).  A  senadora  defende  para  (IGF)  uma  alíquota  de  0,5%  para

patrimônios entre R$ 28.599.770,00 e R$ 47.599.500,00, de 0,75% entre R$ 47.599.500,00 e

R$ 166.598.250,00 e de 1% acima disto que poderia arrecadar em torno de R$ 14 bilhões de

reais em 2019. Outra proposta da senadora seria o Empréstimo  Compulsório que tributaria

patrimônios a partir dos R$ 28 bilhões com alíquotas de 4% que arrecadaria em torno de R$

56 bilhões no ano 2019 (MOTA, 2020, p.4)  

Devido às suas dimensões continentais, o Brasil possui uma porção de terra cultivada

de cerca de 300 milhões de hectares, que constitui 35% de todo o território nacional, o valor

arrecadado pelo (ITR) – Imposto Territorial Rural representa 0,06% do total arrecadado pelos

cofres públicos.  Ao mesmo tempo,  existem subsídios destinados aos donos de terra,  e de

maneira muito concentrada: somente 9% dos estabelecimentos têm acesso a 70% de todos os

recursos  públicos  (IBGE, 2006).  A arrecadação do (ITR) representou em 2017 0,02% do

(PIB) ou 0,1% da arrecadação federal. O valor médio do (ITR) arrecadado pelo governo foi

10SENADO FEDERAL, 2020. Disponivél em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/03/27/senado-debate-quatro-propostas-de-imposto-sobre-
grandes-fortunas. Acesso dia 4 de outubro de 2020.
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R$ 236,00 variando entre R$ 29,60 em pequenas propriedades e R$ 2.151,60 para grandes

propriedades (FENAFISCO, 2020, p.30).

Almeida (2018,  p.  13-44)  através  dos dados da (DIRPF, 2016),  mostrou como é

desigual  a distribuição de heranças no Brasil nos estratos mais altos da população. Conforme

observam Medeiros e Souza (2014) a chance de ser rico é muito maior para herdeiros, em

comparação  com não herdeiros.  Outro  aspecto  importante  na  distribuição  de  heranças no

Brasil e que geralmente o patrimônio declarado pelo doador no IR é o valor no momento da

compra  ou  venda,  não  levando  em consideração  fatores  como a  valorização  do ativo  no

decorrer do tempo. Na Tabela 11 é possível verificar a média das heranças recebidas através

da (DIRPF, 2016)  nos estratos mais altos da pirâmide social:

TABELA 11

MÉDIAS DAS HERANÇAS RECEBIDAS – DIRPF∕BRASIL

2016

Estratos da População Média de Heranças Recebidas
10% com as maiores heranças R$ 1.739.831,26
5% com as maiores heranças R$ 2.995.438,93
1% com as maiores heranças R$ 10.203.411,39

0,1% com as maiores heranças R$ 39.928.748,45
Fonte: ALMEIDA (2018, p.22)

Conforme os valores Tabela 11 uma política tributária voltado para os mais ricos teria um

impacto relevante na arrecadação do governo, como também atingiria uma pequena parcela

dos declarantes do (IRPF).

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O trabalho procurou revisar o que a literatura econômica diz em relação à política tributária e

seus impactos sobre a desigualdade de renda e de riqueza. Thomas Piketty (2015) chamou a

atenção,  para  a  importância  das  estatísticas  tributárias  e  política  fiscal,  especialmente  em

relação ao imposto de renda pessoa física e imposto sobre heranças para melhor compreensão

da distribuição de renda e riqueza. Franzini e Pianta (2015) influenciados pelos trabalhos de

Piketty  mostraram como funciona o mecanismo da riqueza produtiva e riqueza financeira

através  da  dinâmica  de  lucros  e  salários  e  como  esse  mesmo  mecanismo  afetou  o

comportamento  do  (PIB)  em diversas  economias,  principalmente  na décadas  de 80 e  90,

conforme mostra Chesnais (2005) um grande desenvolvimento na direção do aumento do

poder do capital. Essa expansão do capital foi responsável pelo criação de mercados cada vez

mais  complexos  para  crédito,  ações,  títulos,  imóveis,  moedas,  commodities  e  derivativos.

Estudos aplicados do FMI e Lustig (2017) mostraram como é importante o papel da política

fiscal  no  comportamento  positivo  no  coeficiente  de  Gini,  tanto  nos  países  emergentes  e

OCDE. Outro estudo empírico Guillaud, Olikers e Zemmour, (2017, p.444-466) mostraram a

eficácia da politica fiscal via política tributária, especialmente na cobrança de impostos ao

invés de transferências governamentais para uma melhor redistribuição de renda e riqueza.

No caso da América Latina, incluindo o Brasil, de acordo com, Goñi, López e Serven

(2011, p.1558-1569) ao comparar o desempenho redistributivo dos sistemas tributários latino

americanos e da Europa Ocidental observaram que a redistribuição de renda e riqueza, foi

mais  significativa  por  meio  de  transferências  em  vez  de  aumento  de  progressividade,

contrariando estudo empírico Guillaud, Olikers e Zemmour, onde as autores fundamentam a

importância  da  tributação  ao  invés  de  transferências  governamentais  para  uma  melhor

redistribuição de renda e riqueza. Conforme Lustig (2013) embora as transferências têm tido

um  papel  importante  no  combate  a  desigualdade  no  Brasil  e  América  Latina  ainda

permanecemos uma das regiões com maior grau de desigualdade no planeta.

A importância da política fiscal através da política tributária se encontra na ideia, que

os cidadãos que possuem mais recursos, paguem mais impostos e os cidadãos com menos

recursos,  paguem  menos  tributos  e  com  esse  mecanismo  o  Estado  reverte  esse  dinheiro

arrecado  para  os  interesses  comuns  da  sociedade.  Ao  observar  a  estrutura  da  tributação

brasileira  em comparação aos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento

Econômico – OCDE é possível constatar o inverso dessa lógica. No caso brasileiro de acordo

com os  estudos  da  OCDE(2010 e  2019),  Fundação  Getúlio  Vargas  (1977-2013),  Receita

Federal do Brasil (1981) e Imposto de Renda Pessoal Física (2018) se tributa mais consumo e

serviço diferentemente do caso dos países desenvolvidos onde a tributação é maior sobre à

renda e riqueza. 
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No Brasil é necessário discutir de forma mais aprofundada o fenômeno da

transformação do trabalho em capital, para um melhor dimensionamento da concentração de

renda e riqueza, principalmente no topo da pirâmide social. A concentração de renda e riqueza

é resultado dessa dinâmica de transição do Estado Fiscal para o Estado Devedor. A partir do

aprofundamento  desses  estudos  os  policy  makers terão  instrumentos  mais  eficazes  para

condução  das  políticas  econômicas.  O  caso  brasileiro,  conforme  discutido  ao  longo  do

trabalho, está ainda distante do formato e perfil tributário recomendado pela teoria e pelos

estudos empíricos. O parlamento brasileiro atualmente discute à reforma tributária e exsitem

projetos que contemplam a tributação de rendas elevadas,  através do aumento de faixas e

alíquotas do imposto de renda pessoa física e a regulamentação do imposto sobre grandes

fortunas previstos na Constituição de 1988, porém ainda não regulamentado.

A  experiência  internacional  mostra  a  importância  da  tributação  de  lucros  e

dividendos nos países da OCDE (2015), tanto na pessoa física e jurídica Orair e Gobetti (2016

e 2018).   A tributação de lucros e dividendos tem um grande potencial  arrecadatório  de

acordo com os dados da Receita Federal do Brasil  através da Distribuição do Imposto de

Renda Pessoa Física – DIRPF(2018), em torno de R$ 300 bilhões de reais não são tributados.

A tributação dos  rendimentos  do mercado de capitais,  além de aumentar  a  arredação iria

atingir os percentis dos estratos mais ricos como mostra estudo de Silveira, Passos Resende e

Fernandezs (2019).
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