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RESUMO 

 

SILVA, Dayane Ellen Pereira da. Reforma Tributária e a Isonomia Tributária: 
Possíveis Meios de Diminuir a Desigualdade Social. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2018. 
 

O presente trabalho tem o objetivo de discutir se uma reforma tributária seria um meio 
possível de diminuir a desigualdade social, efetivando-se por intermédio de uma 
tributação mais justa, que vise a redistribuição de bens e riquezas na sociedade e, 
consequentemente da carga tributária. Os Princípios da Isonomia Tributária e o da 
Capacidade Contributiva são os principais norteadores para se alcançar a justiça 
fiscal, razão pela qual busca-se nas teorias da Justiça um fundamento para aplicação 
de tais princípios. Para tanto analisa-se as teorias da Justiça de Aristóteles e de John 
Rawls, já que se adota para discussão do que seria uma tributação justa os critérios 
da justiça distributiva. Outro ponto importante é averiguar o atual sistema tributário 
nacional e examinar de forma minuciosa as principais alterações que a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 233/2008 apresenta, bem como verificar se haveria 
contribuição para diminuição da desigualdade social com a sua aprovação, além de 
pontuar suas possíveis vantagens e desvantagens. A principal crítica ao atual sistema 
tributário nacional, é que os mais pobres suportam a maior parcela da carga tributária, 
já que sua incidência está direcionada para o consumo, por este motivo analisa-se, 
ainda, as características que uma reforma tributária deve se preocupar, ou seja, a fim 
de alcançar uma tributação ideal e mais justa, a reforma deve ser pautada em resolver 
os problemas da incidência, em criar um sistema progressivo e objetivar a 
simplificação da legislação tributária que é extremamente complexa. 
 
Palavras-chave: Reforma Tributária. Justiça Fiscal. Justiça Distributiva. Tributação. 
Princípio da Isonomia Tributária. Diminuição da Desigualdade Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
SILVA, Dayane Ellen Pereira da. Tax Reform and Tax Isonomy (Tax Equality): 

Possible Means to Reduce Social Inequality. Undergraduate Thesis (Monograph - Law 
Degree). Faculdade Cidade Verde, 2018. 
 
This paper discusses the applicability of a potential tax reform aiming to reduce social 
inequality through a more just taxation, redistribution of goods, wealth and, conse-
quently, the reduction of tax burden. The Principles of Tax Isonomy (Tax Equality) and 
the Ability to Pay are the guiding principles to achieving fiscal justice, which is the 
reason for the search of a base for the application of such principles in the theory of 
justice. Aristotle’s and John Raws’s justice theories are analyzed as the criteria of dis-
tributive justice and they are adopted in order to discuss what fair taxation would be 
like. Some other key aspects of this paper are to investigate the current national tax 
system, to conduct a detailed examination of the main alterations presented by the 
Constitutional Amendment Proposal number 233/2008, as well as investigating 
whether there would be real contribution to a reduction in social inequality in case of 
approval, and what would be their advantages and disadvantages. The main criticism 
of the current national tax system is that the poor share of the population bears the 
heaviest burden of tax loads as it incurs in the consumption and, therefore it is still in 
process of analysis what features a potential tax reform should employ, that is, aiming 
to reach an ideal and more just taxation the reform ought to be directed to resolving 
the incidence problems, creating a progressive system and aiming at the simplification 
of tax legislation, which is extremely complex. 
 
Keywords: Tax Reform. Fiscal Justice. Distributive Justice. Taxation. The Principles 
of Tax Isonomy (Tax Equality). Reduction of Social Inequality. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem o intuito de discutir os principais problemas relacionados a 

legislação tributária e a sua aplicação, bem como investigar o impacto que causa na 

vida econômica do contribuinte, verificando se a atual forma de tributação coopera 

para o aumento da desigualdade social e se uma proposta de reforma tributária seria 

viável, e se, por consequência, poderia contribuir para diminuir a desigualdade social. 

Visa averiguar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 233/2008 e a 

possibilidade de, com sua a aprovação, ocorrer à diminuição da desigualdade social, 

ressaltando que o ordenamento jurídico brasileiro deve ser norteado por Princípios 

Constitucionais, o estudo será direcionado, também, para o Princípio da Isonomia 

Tributária, que nada mais é que um reflexo do que preceitua o caput do artigo 5º da 

Constituição Federal. 

A principal crítica ao atual Sistema Tributário Nacional é que a maior incidência 

dos tributos ocorre nos bens de consumo e de produção, em sua maioria produtos de 

primeira necessidade, como alimentos, medicamentos, produtos de limpeza e higiene 

pessoal, desta maneira a população menos privilegiada é a que mais sofre com a alta 

carga tributária. 

No primeiro capítulo, o estudo consiste em explorar as Teorias da Justiça, a fim 

de fundamentar a aplicação do Princípio da Isonomia Tributária e do Princípio da 

Capacidade Contributiva, buscando-se compreender qual seria a forma mais justa de 

tributação, que pudesse, por fim, contribuir para a diminuição da desigualdade social. 

O segundo capítulo aprofundou-se em investigar o atual Sistema Tributário 

brasileiro, apresentando uma breve evolução dos sistemas, desde a reforma da 

década de 1960. Além disso, possui como objetivo investigar de forma específica a 

PEC nº 233/2008, analisando as principais alterações, bem como suas vantagens e 

desvantagens. 

O terceiro e último recorte, preocupa-se em pesquisar quais são os pontos 

fundamentais para a concretização de uma tributação ideal e justa, para tanto 

investiga-se a forma de incidência dos tributos, identificando seus principais 

problemas, examina, ainda, a regressividade e progressividade dos tributos, e, por 

fim, apresenta um breve estudo acerca da necessidade de simplificação da legislação 

tributária. 
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2- DAS TEORIAS DA JUSTIÇA: um alicerce para a concretização da isonomia 

tributária 

 

Neste capítulo serão analisadas as teorias da justiça, com o objetivo de 

averiguar as suas contribuições no que se refere a concretização da isonomia 

tributária, podendo, em tese alcançar uma tributação mais eficiente e justa. 

O ato de tributar caracteriza-se pela exigência, por parte do Estado, de uma 

prestação pecuniária compulsória, obrigação esta que somente pode ser instituída 

mediante lei que a determine, e só poderá ser cobrada do contribuinte após a 

ocorrência de um fato gerador. 

Segundo Carvalho, predomina a concepção segundo a qual a situação 

verificada no mundo físico-social, ocorrida em estrita conformidade com a previsão da 

lei, faria surgir, inapelavelmente, a relação jurídica, por força da imputação normativa. 

No campo dos tributos, teríamos o “fato gerador” provocando o nascimento da 

obrigação tributária, independentemente de qualquer ato específico de 

reconhecimento de seus destinatários. Daí a tradicional distinção entre o fenômeno 

da incidência, fulminante e infalível, e o posterior ato de aplicação, confiado à 

competência dos vários agentes do poder público ou privado e mediante o qual os 

comandos prescritivos adquiriram eficácia social, cumprindo os objetivos últimos do 

direito positivo.1 

No contexto atual, em que vige o Estado Democrático de Direito, a maior parte 

da receita arrecadada deve ser destinada para a efetivação de direitos sociais, que 

prezem pela igualdade e dignidade da pessoa humana, que são princípios 

fundamentais da República Federativa do Brasil. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, já determinava, 

em seu artigo 13, o dever de contribuir para manutenção da administração pública: 

“Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração é 

indispensável uma contribuição comum, que deve ser repartida entre os cidadãos de 

acordo com as suas possibilidades”.2  

                                            
1 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 433. 
2 DO HOMEM, Declaração dos Direitos. do Cidadão. Disponível: <http://www. 

direitoshumanos. usp. br/index. php/Documentos-anteriores-% C3% A0-cria% C3% A7% C3% A3o-da-
Sociedade-das-Na% C3% A7% C3% B5es-at% C3% A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-
cidadao-1789. html> Acesso em: 11 de maio de 2018, v. 13, 1789. 
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Logo, entende-se que tal preceito prevê a instituição de tributos como forma de 

custeio das atividades estatais para assegurar direitos fundamentais aos cidadãos, 

respeitando a possibilidade do contribuinte, isto é, a sua capacidade de contribuir, 

sendo possível fazer uma alusão ao Princípio da Capacidade Contributiva. Este 

princípio pode ser compreendido, em síntese, como o dever que todo sujeito possui 

de pagar tributos segundo o montante de sua renda disponível, quanto mais alta a 

renda disponível, tanto mais alto deverá ser o encargo,3 visando, portanto, uma forma 

de evitar injustiças fiscais. 

Ocorre que, embora a tributação não seja a única fonte de receita do Estado, 

pode-se afirmar que é a principal, de forma que mais da metade dos recursos estatais 

decorrem dos tributos arrecadados. Tais recursos devem ser utilizados para a 

manutenção do Estado e o fornecimento dos direitos sociais assegurados aos 

cidadãos, tais como segurança, saúde, educação, lazer, dentre outros.4 

Corroborando esta ideia, embora não seja o objetivo principal desta pesquisa, 

faz-se necessário analisar a legitimidade do Estado frente ao poder de tributar, para 

tanto resgata-se Hobbes: “Diz-se que um Estado foi instituído quando uma multidão 

de homens concordam e pactuam, cada um com cada um dos outros, que a qualquer 

homem ou assembléia de homens a quem seja atribuído pela maioria o direito de 

representar a pessoa de todos eles (ou seja, de ser seu representante), todos sem 

exceção, tanto os que votaram a favor dele como os que votaram contra ele, deverão 

autorizar todos os atos e decisões desse homem ou assembléia de homens, tal como 

se fossem seus próprios atos e decisões, a fim de viverem em paz uns com os outro 

e serem protegidos dos restantes homens”.5 

Assim, Hobbes explica que a autoridade conferida ao soberano representa o 

povo reunido que, além de autorizar e concordar com as decisões tomadas por seus 

representantes, torna-se sujeito de submissão ao pacto, portanto, diante do contrato 

social pactuado, o homem transfere poderes ao Estado, para que este possa regular 

a vida em sociedade. 

                                            
3 TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça fiscal e princípio da capacidade 

contributiva. Malheiros, 2002, p. 30. 
4 DA CUNHA ALVEZ, Carina; FACCO, Cibele Garlet. Fundamentos éticos para justiça 

tributária – uma reflexão a partir da Teoria de Justiça de John Rawls. Barbarói, n. 42, 2014, p. 128. 
5 HOBBES, Thomas. Leviatã: ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico. Tradução 

de João Paulo Monteiro; Maria Beatriz Nizza da Silva. v. 4, 2004, p. 117 - 118. 
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Em contraposição, John Locke sustenta que o homem é naturalmente livre, que 

apenas se submete a uma autoridade superior quando há consentimento, seja 

expresso ou tácito, assegura ainda que qualquer um goze de privilégios ofertados pelo 

governo está manifestando o seu consentimento tácito. Desse modo, estaria se 

sujeitando ao Estado e anuindo as medidas tomadas por ele, seria, então, obrigado a 

cumprir a lei.  

A fim de ratificar o que foi explanado, é cabível o seguinte trecho da Seção 119 

da obra Segundo Tratado Sobre o Governo Civil: “Ninguém dúvida que o 

consentimento expresso manifestado por qualquer homem ao entrar em sociedade 

faz dele um membro perfeito daquela sociedade, [...]. A dificuldade é saber em que 

caso é preciso admitir a existência de um consentimento tácito e até que ponto obriga, 

isto é, em que medida se pode considerar que um indivíduo consentiu em um governo 

qualquer [...]. A isto eu respondo que qualquer homem que tenha qualquer posse ou 

desfrute de qualquer parte dos domínios de qualquer governo, manifesta assim seu 

consentimento tácito e, enquanto permanecer nesta situação, é obrigado a obedecer 

as leis daquele governo como todos os outros que lhe estão submetidos [...]”.6 

Desta forma, o Estado é reconhecido e legitimado como ente competente para 

criar e cobrar tributos. O legislador constituinte, representando a vontade do povo, 

estabeleceu na Carta Magna quem são as pessoas políticas competentes para legislar 

acerca de matéria tributária, sendo relevante ressaltar que há diferença entre a 

competência tributária e capacidade ativa, a primeira refere-se à instituição de tributos, 

função esta que é indelegável, enquanto a segunda é sobre quem pode cobrar, ou 

seja, quem pode aparecer no polo ativo de uma prestação tributária.  

O estudo da competência tributária é um momento anterior à existência mesma 

do tributo. Já a capacidade tributária ativa, é tema a ser considerado no ensejo do 

desempenho das competências, que se instala no instante em que acontece, no 

mundo físico, o fato previsto na hipótese normativa. Além disso, uma razão de ordem 

constitucional nos leva a realçar a diferença: a competência tributária é intransferível, 

enquanto a capacidade tributária ativa não o é.7 

                                            
6 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil. Tradução de Magda Lopes; Marisa 

Lobo da Costa. Editora Vozes, 2006, p. 67 - 68. 
7 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 271. 
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Destarte, como se trata de um poder conferido as pessoas jurídicas de direito 

público (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), os seus atos devem ser 

sustentados pelo Princípio da Legalidade, que pode ser entendido como uma garantia 

de que nenhum tributo será instituído ou majorado sem lei anterior que o estabeleça, 

conforme explicitamente prevê o artigo 150, inciso I, da Constituição Federal (CF). 

Segundo Hugo de Brito Machado, tal princípio representa a vontade do povo, 

significa que ao ser instituído por lei o tributo seria consentido, ou seja, o povo 

consente para que o Estado se aproprie de seu patrimônio para dele retirar os meios 

indispensáveis à satisfação das necessidades coletivas.8 Além disto, serve também 

para garantir a segurança nas relações jurídicas do contribuinte com o fisco, com a 

finalidade de proteger o particular. 

Porém, um tributo mesmo que instituído segundo a lei nem sempre é justo, já 

que a maior incidência dos tributos ocorre nos bens de consumo e de produção, em 

sua maioria produtos de primeira necessidade, fazendo que os mais pobres suportem 

uma carga tributária exacerbada, como se verá em especial no terceiro capítulo. Nos 

próximos itens serão analisados o Princípio da Isonomia Tributária e as teorias da 

justiça, pontos que devem ser ponderados quando se pensa em tributação justa. 

 

2.1- PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA 

 

O Princípio da Isonomia é um dos mais importantes quando se trata de um 

Estado Democrático, pois a igualdade constitui o signo fundamental da democracia,9 

é um dos escopos constitucionais, sendo esta questão tema de interesse de outras 

áreas de estudos como a Filosofia, Sociologia, Economia, entre outros. Todos são 

iguais perante a lei, é o que preceitua o artigo 5º, caput, da CF de 1988, entretanto, a 

concretização de tal garantia constitucional é um assunto que merece discussão.  

A primeira afirmação a ser feita aqui é a de que os tratamentos diferenciados 

podem estar em plena consonância com a Constituição. É que a igualdade implica o 

                                            
8 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 

p. 38.  
9 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional Positivo. 19.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2001, p. 214. 
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tratamento desigual das situações de vida desiguais, na medida de sua desigualação. 

Aliás, trata-se de exigência contida no próprio princípio da Justiça.10 

A interpretação, de forma presumida, deste princípio pode induzir a erro, não é 

raro pensar que por determinação legal o tratamento concedido a todo e qualquer 

indivíduo deve ser idêntico, ser o mesmo, se assim o fosse não seria uma forma justa 

de tratamento, pois cada homem possui características distintas, estão inseridos em 

contextos sociais e econômicos totalmente diferentes. Por isso, as desigualdades 

devem ser respeitadas, conforme afirma Kelsen, seria irracional dispor os mesmos 

direitos e deveres a todos os homens sem considerar suas diferenças. 

Segundo Kelsen: “a igualdade dos indivíduos sujeitos à ordem jurídica, 

garantida pela Constituição, não significa que aqueles devam ser tratados por forma 

igual nas normas legisladas com fundamento na Constituição, especialmente nas leis. 

Não pode ser uma tal igualdade aquela que se tem em vista, pois seria absurdo impor 

os mesmos deveres e conferir os mesmos direitos a todos os indivíduos sem fazer 

quaisquer distinções [...]”.11 

Assegurar o direito a igualdade é uma forma de alcançar a justiça, pois para 

que ela possa existir, faz-se imprescindível a efetividade da igualdade ou o equilíbrio 

entre os diversos interesses envolvidos, e sabe-se que muitas vezes esta igualdade 

não é concreta.12 

No Direito Tributário, o Princípio da Isonomia Tributária está expressamente 

disposto em plano constitucional, o artigo 150, inciso II, determina que é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: “instituir tratamento desigual 

entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer 

distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 

independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.”13 

Essa norma faz referência a igualdade horizontal, visto que impede o 

tratamento desigual entre os contribuintes que se encontram em condições 

equivalentes, já que a atuação do fisco em sentido contrário seria coberta pelo manto 

                                            
10 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 601. 
11 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 6ª ed. - São 

Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 99. 
12 DA CUNHA ALVEZ, Carina; FACCO, Cibele Garlet. Fundamentos éticos para justiça 

tributária – uma reflexão a partir da Teoria de Justiça de John Rawls. Barbarói, n. 42, 2014, p. 131. 
13 BRASIL, Constituição Federativa do Brasil. Promulgada em 5 de outubro de 1988. - 

Brasília: Senado Federal. 
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da iniquidade e da parcialidade. Nesta situação, o tratamento distinto poderia criar 

critérios de diferenciações extremamente injustos. 

A fim de respaldar este argumento, é oportuno mencionar o entendimento de 

Amaro acerca de tal princípio: “Esse princípio implica, em primeiro lugar, que, diante 

da lei "x", toda e qualquer pessoa que se enquadre na hipótese legalmente descrita 

ficará sujeita ao mandamento legal. Não há pessoas "diferentes" que possam, sob tal 

pretexto, escapar do comando legal, ou ser dele excluídas. Até aí, o princípio da 

igualdade está dirigido ao aplicador da lei, significando que este não pode diferenciar 

as pessoas, para efeito de ora submetê-las, ora não, ao mandamento legal [...]. Mas 

há um segundo aspecto a ser analisado, no qual o princípio se dirige ao próprio 

legislador e veda que ele dê tratamento diverso para situações iguais ou 

equivalentes”.14 

Além disto, a lei deixa subentendida a existência da igualdade vertical, que 

refere-se às pessoas que se encontram em situações distintas e que, justamente por 

isso, devem ser tratadas de maneira diferenciada na medida em que se diferenciam.15  

Entretanto, não se pode afirmar que o direito a igualdade é efetivamente 

garantido, já que as condições de igualdade precisam ser produzidas por ações que 

o poder público realiza.16 A título de exemplo, cita-se o estudo realizado pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica (Ipea), com base no Imposto de Renda (IR) referentes ao 

período de 2006 a 2014, que concluiu que o Brasil está no grupo de cinco nações em 

que a parcela mais rica da população recebe mais de 15% da renda nacional. O 1% 

mais rico do Brasil concentra entre 22% e 23% do total da renda do país, nível bem 

acima da média internacional.17  

Em conformidade, Rocha elucida: “Os negros, os pobres, os marginalizados 

pela raça, pelo sexo, por opção religiosa, por condições econômicas inferiores, por 

deficiências físicas ou psíquicas, por idade, etc. continuam em estado de desalento 

                                            
14 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2006, p. 135. 
15 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 11. ed. rev. atual. e ampl. Salvador - Ed. 

JusPodivm, 2017, p. 141. 
16 FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. Políticas públicas. A responsabilidade do 

administrador e o Ministério Público. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 58. 
17 ONU - Brasil está entre os países mais desiguais. Disponível em 

<https://nacoesunidas.org/brasil-esta-entre-os-cinco-paises-mais-desiguais-diz-estudo-de-centro-da-
onu/> Acesso em 13 de ago. de 2018. 
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jurídico em grande parte no mundo. Inobstante a garantia constitucional da dignidade 

humana igual para todos, da liberdade igual para todos [...]”.18 

Em razão disto, observa-se que determinados grupos de pessoas mais 

vulneráveis necessitam de um tratamento distinto, o que se revela uma tarefa árdua 

para o poder público. As ações afirmativas são grandes aliadas do governo para a 

concretização da isonomia, estas são instituídas por medidas privadas ou por políticas 

públicas e ocorrem para proteger os socialmente desamparados, atendendo assim 

princípios de igualdade e de justiça social.  

Neste sentido, esclarece Araújo: “Na disciplina do princípio da igualdade, o 

constituinte tratou de proteger certos grupos que, a seu entender, mereciam 

tratamento diverso. Enfocando-os a partir de uma realidade histórica de 

marginalização social ou de hipossuficiência decorrente de outros fatores, cuidou de 

estabelecer medidas de compensação, buscando concretizar, ao menos em parte, 

uma igualdade de oportunidades com os demais indivíduos, que não sofreram as 

mesmas espécies de restrições. São as chamadas ações afirmativas”.19 

Contribuindo com esta alegação, Barbosa ressalta a importância das ações 

afirmativas e as defende como forma de atingir o direito fundamental à igualdade: “[...] 

as ações afirmativas consistem em políticas públicas (e também privadas) voltadas à 

concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos 

efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de 

compleição física. Impostas ou sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados e 

até mesmo por entidades puramente privadas, elas visam a combater não somente 

as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de fundo 

cultural, estrutural, enraizada na sociedade”.20 

No âmbito do Direito Tributário a legislação pode tratar de benefícios fiscais, 

que caracterizam a atuação do fisco quanto a instituição de medidas para a execução 

de ações afirmativas. Assim, pode-se afirmar que os benefícios fiscais configuram 

                                            
18 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Ação afirmativa: o conteúdo democrático do princípio da 

igualdade jurídica. id/496863, 1996, p. 284. 
19 ARAÚJO, Luiz Alberto David. Direito Constitucional: Princípio da Isonomia e a Constatação 

da Discriminação Positiva. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 134. 
20 BARBOSA, Joaquim Benedito. Ação afirmativa e princípio constitucional da 

igualdade. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 6. 
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relevantes instrumentos para a concretização de ações afirmativas, isto porque 

possuem a possibilidade de reduzir ou excluir o pagamento do tributo.21 

A fim de exemplificar tais medidas na esfera tributária pode ser citado o caso 

do Programa Universidade para Todos (PROUNI). A Lei nº 11.096 de 2005 prevê a 

isenção de determinados impostos e contribuições – Imposto de Renda das Pessoas 

Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), entre outros – 

para as instituições privadas que aderirem ao programa. Revela-se, neste ponto, a 

natureza extrafiscal da política pública, porquanto desonera os destinatários da norma 

(instituições de ensino superior) para estimulá-los a concederem bolsas.22 

O PROUNI pretende beneficiar aqueles que por razão de sua renda não pode 

custear seus estudos, buscando, por fim, a efetivação do direito à educação, o que 

configura uma ação afirmativa igualadora, já que este é um direito que deve ser 

assegurado a todos. Por isso, as ações afirmativas, mesmo aquelas baseadas na 

extrafiscalidade dos tributos, devem funcionar como medidas de combate às 

disparidades sociais e econômicas.23  

Isto posto, é perceptível a influência das ações afirmativas para o cumprimento 

do Princípio da Isonomia tributária e, consequentemente, a sua contribuição para 

atingir a justiça, pois dependendo de determinadas condições o tratamento deve ser 

diferenciado, com isenções ou incidências tributárias menos severas. 

 

2.2- NOÇÕES ACERCA DAS TEORIAS DA JUSTIÇA  

 

A fim de operar como fundamento para a aplicação do Princípio da Isonomia, 

faz-se necessário um breve estudo acerca das teorias da justiça, que poderiam servir 

como parâmetro para atingir uma tributação ideal, que ultrapassasse o caráter 

meramente arrecadatório, destinando parte de sua receita para a efetivação de 

direitos sociais. Dessa forma, promoveria os objetivos previstos na CF, já que os 

                                            
21 JESUS, Alessandra Pinheiro Rodrigues D.'Aquino et al. A proteção das pessoas com 

deficiência por meio das ações afirmativas no direito tributário. 2016, p. 162. 
22 KALIL, Gilberto Alexandre de Abreu. O direito fundamental social à educação e a 

tributação: a extrafiscalidade como mecanismo para a sua efetividade/ Gilberto Alexandre de Abreu 
Kalil; orientador, Oksandro Osdival Gonçalves, 2016, p. 99. 

23 KALIL, p. 115. 
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valores constitucionalmente consagrados podem e devem ser homenageados por 

políticas públicas implementadas mediante o emprego da tributação extrafiscal.24  

Cumpre asseverar desde já, que serão utilizados como principais referenciais 

teóricos as discussões acerca das teorias da justiça segundo Aristóteles e John 

Rawls. Por conseguinte, é possível a divisão de tais teorias, respectivamente, em 

antiga e moderna, pode-se então dizer que as teorias de justiça antigas partem da 

virtude, enquanto as modernas começam pela liberdade.25 

Assim, Aristóteles constrói o seu raciocínio afirmando que o mundo tem uma 

forma finalística, que tudo tem uma razão de ser de acordo com o seu fim, em sua 

obra Ética a Nicômaco, o grande filosofo sugere que a finalidade do homem é a 

felicidade, sendo a ética grande aliada em sua conquista.  

Segundo Aristóteles: “[...] a felicidade, entendida não como um estado, mas 

como um processo, uma atividade através da qual o ser humano desenvolve da 

melhor maneira possível suas virtudes (formas de excelência) [...]. As virtudes são 

disposições de caráter cuja finalidade é a realização da perfeição do homem, 

enquanto ser racional. A virtude consiste em um meio-termo entre dois extremos, entre 

dois atos viciosos, um caracterizado pelo excesso e outro pela falta, pela carência”.26 

Desta maneira, compreende-se que agir de forma justa é uma virtude, tanto 

que para o renomado autor, a justiça é dar a cada indivíduo o que ele merece, a grande 

questão a ser feita é como identificar o que cada homem é digno de ter, quais seriam 

os critérios adotados para atestar o merecimento de cada um? 

Aristóteles ensina que a justiça significa dar às pessoas o que elas merecem. 

E para determinar quem merece o quê, devemos estabelecer quais virtudes são 

dignas de honra e recompensa. Aristóteles sustenta que não podemos imaginar o que 

é uma Constituição justa sem antes refletir sobre a forma de vida mais desejável.27 

Logo, pode-se deduzir que a lei e a moral refletem as virtudes que são 

consideradas pela sociedade como nobres e dignas de honra, seguir estes preceitos 

                                            
24 RICCI, Henrique Cavalheiro. Direito Tributário ambiental e isonomia fiscal: 

extrafiscalidade, limitações, capacidade contributiva, proporcionalidade e seletividade. Curitiba: Juruá, 
2015, p. 138. 

25 SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Tradução de Heloisa Matias; Maria 
Alice Máximo. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 18. 

26 BRYCH, Fábio. O ideal de Justiça em Aristóteles. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, IX, nº 
36, jan. 2007. Disponível em:  
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1613> 
Acesso em jun. de 2018. 

27 SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Tradução de Heloisa Matias; Maria 
Alice Máximo. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 17. 
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significa ser um homem justo, probo, e a partir de seu comportamento, sua forma de 

conduzir-se no meio social é que se estabelece o que é lhe devido, de forma justa, 

ressalta-se aqui que isto cabe tanto para os indivíduos como para o Estado.  

Para Aristóteles as virtudes são adquiridas pelo exercício (hábito) e só se torna 

justo quem pratica atos justos, assim, para atestar e esclarecer o supramencionado 

faz-se necessário a menção ao seguinte trecho de sua obra: “Isto é confirmado pelo 

que acontece nos Estados: os legisladores tornam bons os cidadãos por meio de 

hábitos que lhes incutem. Esse é o propósito de todo legislador, e quem não logra tal 

desiderato falha no desempenho da sua missão. Nisso, precisamente, reside a 

diferença entre as boas e as más constituições”.28 

Destarte, as boas constituições devem prezar pelas virtudes cívicas, com o 

desígnio de efetivar seus encargos de forma justa, visando o bem comum, já que a lei 

nos manda praticar todas as virtudes e nos proíbe de praticar qualquer vício.29 Neste 

ponto, é possível fazer relação deste pensamento ao Princípio da Solidariedade, que 

é muito importante quanto se trata de tributação e a questão da igualdade, dado que 

este princípio estima o bem da coletividade. 

De forma sucinta, o Princípio da Solidariedade remete-se a um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil (artigo 3º, inciso I, da CF: construir 

uma sociedade livre, justa e solidária), que consiste em contribuições para o 

financiamento do Estado e que tem o intuito de beneficiar toda a sociedade, ou seja, 

o fisco dispondo do dinheiro que arrecada com os tributos, deve realizar o gasto 

público tendo em vista a solidariedade social.30   

Nesta sequência, é possível evidenciar o elo que existe entre o mencionado 

princípio e a justiça distributiva. Justiça distributiva designa um constructo relacionado 

à maneira como as pessoas avaliam as distribuições de bens positivos (renda, 

liberdade, cargos políticos) ou negativos (punições, sanções, penalidades) na 

sociedade. Ao fazer julgamentos distributivos, os indivíduos avaliam, a partir de 

                                            
28 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Leonel Vallandro; Gerd Bornheim. (Os 

pensadores; v.2). 4. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991, p. 30. 
29 ARISTÓTELES, p.101. 
30 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 

p. 53. 
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parâmetros que determinam qual método distributivo é mais ou menos justo aplicar 

no contexto da distribuição [...].31 

Isto é, o Estado, ao cumprir suas finalidades sociais com observância do 

Princípio da Solidariedade, estará exercendo a justiça distributiva, que compreende, 

como supracitado, a distribuição dos bens positivos e negativos, pensamento este – 

principalmente no que se refere as distribuições negativas – que está conectado com 

a ideia de dar a cada um o que lhe é devido de acordo com seu mérito. 

Com o propósito de sustentar este raciocínio, é importante frisar o seguinte 

fragmento: “E na visão estrutural de Aristóteles justiça distributiva se dá pela divisão 

dos bens e recursos comuns, devendo de acordo com a contribuição de cada ser, em 

uma escala geométrica de acordo com o respectivo mérito individual. A igualdade, 

pois, a ser observada é proporcional, ou seja, considera-se a situação das pessoas, 

repartindo-se os benefícios de acordo com o seu mérito, e os encargos 

proporcionalmente à sua capacidade o resultado deve ter por base o critério individual, 

assim como na fixação do salário a ser pago ao trabalhador”.32 

Portanto, segundo Aristóteles a justiça distributiva tem o intuito de redistribuição 

de renda, dos bens e dos recursos socialmente produzidos, considerando a 

contribuição de cada indivíduo e seu mérito individual, evidenciando, deste modo, a 

aplicação do Princípio da Isonomia. 

As teorias da justiça modernas se distanciam da concepção de virtude para 

explicar o que é justo, estas buscam respaldar seus fundamentos pela noção de 

liberdade. Inobstante não ser o objetivo principal desta pesquisa, é importante 

averiguar, de forma concisa, o que vem a ser liberdade. 

Para Kant agir de forma livre não tem relação com o fato de decidir entre o 

objeto A ou B, por exemplo, pois isto caracteriza a satisfação de um desejo particular, 

ao escolher um dos objetos busca-se aquele que mais proporcionará prazer, portanto, 

não se atua de forma livre neste caso, mas sim com obediência ao desejo. 

Quer meu desejo seja biologicamente determinado, quer seja socialmente 

condicionado, ele não é verdadeiramente livre. Para agir livremente, de acordo com 

                                            
31 SAMPAIO, Leonardo Rodrigues; CAMINO, Cleonice P. Santos; ROAZZI, Antonio. Justiça 

distributiva: uma revisão da literatura psicossocial e desenvolvimentista. Psicol Estud, v. 14, n. 4, p. 
631-640, 2009, p. 632. 

32 BRYCH, Fábio. O ideal de Justiça em Aristóteles. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, IX, nº 
36, jan. 2007. Disponível em:  
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1613> 
Acesso em jun. de 2018. 
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Kant, deve-se agir com autonomia. E agir com autonomia é agir de acordo com a lei 

que imponho a mim mesmo – e não de acordo com os ditames da natureza ou das 

convenções sociais.33 

Assim, agir livremente não pode ter correspondência com uma ideia que é 

determinada externamente, que seja alheia a sua autonomia, agir de forma livre 

consiste em agir com autonomia de acordo com a lei que cada pessoa outorga a si 

própria. Quanto a origem desta lei, Kant afirma que esta resulta do fato de o homem 

ser dotado de racionalidade, ou seja, a razão governaria à vontade. 

Em sua teoria da justiça, Rawls propõe que o contrato social deve se afastar 

da compreensão de instituidor de uma sociedade ou da percepção de estabelecer 

uma forma de governo. O autor parte da premissa de que os princípios da justiça são 

definidos pelo consenso original34, isto é, estes são determinados no contrato social 

hipoteticamente firmado, sendo que tais princípios deverão nortear todos os outros 

acordos subsequentes. 

À vista disso, em sua obra Uma Teoria da Justiça, John Rawls defende a justiça 

como equidade e declara que a escolha dos princípios da justiça é realizada por 

pessoas livres e racionais em posição original de igualdade, portanto, aqueles que se 

comprometem na cooperação social escolhem juntos, numa ação conjunta, os 

princípios que devem atribuir os direitos e deveres básicos e determinar a divisão de 

benefícios sociais.35 

A grande questão a ser feita é: o que é a posição original de igualdade? Sabe-

se que a sociedade é composta por pessoas com características sociais e econômicas 

distintas, porém na posição original de equidade esses aspectos são desconsiderados 

no sentido de que supõe-se que há o desconhecimento por parte de cada um acerca 

da posição social a qual pertence. Em outros termos, ao escolher os princípios 

relacionados a justiça os indivíduos não saberiam a qual classe social pertenceria, a 

sua etnia, gênero ou qualquer outra informação relevante que pudesse vir a pesar na 

decisão.  

                                            
33 SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Tradução de Heloisa Matias; Maria 

Alice Máximo. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 141. 
34 SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Tradução de Heloisa Matias; Maria 

Alice Máximo. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 178. 
35 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução de Almiro Pisetta; Leonita M. R. Esteves. 

São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 12. 
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Entre as características essenciais dessa situação está o fato de que ninguém 

conhece seu lugar sociedade, a posição de sua classe ou o status social e ninguém 

conhece sua sorte na distribuição de dotes e habilidades naturais, sua inteligência, 

força, e coisas semelhantes. [...] Os princípios da justiça são escolhidos sob um véu 

de ignorância.36 

Desta forma, acredita-se que a escolha seria feita de forma justa, visto que 

todos estariam em situação semelhante não seria possível a escolha de princípios que 

favorecessem a determinadas características individuais. 

Rawls acredita que dois princípios de justiça poderiam emergir do contrato 

hipotético. O primeiro oferece as mesmas liberdades básicas para todos os cidadãos, 

como liberdade de expressão e religião. [...] O segundo princípio refere-se à equidade 

social e econômica. Embora não requeira uma distribuição igualitária de renda e 

riqueza, ele permite apenas as desigualdades sociais e econômicas que beneficiam 

os membros menos favorecidos de uma sociedade.37 

Desse modo, para Rawls a noção de justiça é pensar quais princípios 

escolheríamos em posição original de igualdade, sob o véu da ignorância. A justiça 

como equidade, em suma, pretende a efetivação do Princípio da Isonomia ou aqui 

denominada de Princípio da Diferença. 

Para justificar o entendimento do autor sobre os princípios que supostamente 

seriam escolhidos sob o véu da ignorância, alega-se: “[...] não optaríamos pelo 

utilitarismo. [...] Uma vez que o “véu de ignorância” fosse retirado e a vida real tivesse 

início, não íamos querer ser vítimas de perseguição religiosa ou discriminação racial. 

Para nos proteger contra esses perigos, repudiaríamos o utilitarismo, aceitando um 

princípio de liberdades básicas iguais para todos os cidadãos, incluindo o direito à 

liberdade de consciência e pensamento. [...] Para nos resguardar do risco de nos ver 

na miséria, poderíamos, em um primeiro momento, apoiar uma distribuição equânime 

de renda e riqueza. [...] Suponhamos que, ao permitir certas desigualdades, [...] 

pudéssemos melhorar a situação daqueles que têm menos [...]. Ao admitir essa 

possibilidade, estaríamos adotando o que Rawls denomina “princípio da diferença”: 

                                            
36 RAWLS, p. 13. 
37 SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Tradução de Heloisa Matias; Maria 

Alice Máximo. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 179. 
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só serão permitidas as desigualdades sociais e econômicas que visem ao benefício 

dos membros menos favorecidos da sociedade”.38  

Logo, conclui-se que o estudo acerca das teorias da justiça é essencial no que 

tange o objetivo de atingir uma tributação justa, fundamentada no Princípio da 

Isonomia Tributária, pois deve-se pensar primeiramente em uma forma de justiça 

adequada que promovesse a redistribuição de renda social e que ao fim acarretasse 

em uma diminuição da desigualdade social. 

 

2.3- JUSTIÇA TRIBUTÁRIA E O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

 

A ideia de justiça tributária está relacionada com o Princípio da Capacidade 

Contributiva, visto que uma tributação ideal deve observar a capacidade econômica 

dos contribuintes, colocando em prática o Princípio da Isonomia Tributária, já que ao 

adequar-se o tributo a capacidade dos contribuintes, deve-se buscar um modelo de 

incidência que não ignore as diferenças (de riqueza).39 

Contribuindo com este pensamento, Meirelles explica que a distribuição da 

carga tributária de acordo com a capacidade contributiva dos indivíduos nos traz a 

idéia de que os tributos, tendo como escopo final o bem comum, devem amoldar-se 

às situações individuais, de modo a propiciar uma posição isonômica dos contribuintes 

no que se refere ao seu sacrifício individual em prol do interesse coletivo.40 

Ainda, segundo o entendimento de Paulsen, a capacidade contributiva não 

constitui apenas um critério de justiça fiscal capaz de fundamentar tratamento 

tributário diferenciado de modo que seja considerado como promotor e não como 

violador da isonomia. Configura verdadeiro princípio a orientar toda a tributação 

inspirando o legislador e orientando os aplicadores das normas tributárias.41 

O Princípio da Capacidade Contributiva tem previsão constitucional e tem como 

escopo a justiça fiscal, estando expressamente presente no artigo 145, § 1º, da CF: 

“sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo 

                                            
38 SANDEL, p. 188 – 189. 
39 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2006, p. 139. 
40 MEIRELLES, José Ricardo. O princípio da capacidade contributiva. Revista de 

Informação Legislativa, v. 136, 1997, p. 333. 
41 PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário: completo. 7. ed. rev. atual. e ampl. - Porto 

Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 67. 
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a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, 

especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os 

direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 

econômicas do contribuinte”. 

Dessa forma, pode-se afirmar que para alcançar a justiça fiscal, a distribuição 

da carga tributária deve ocorrer de acordo com a capacidade que cada indivíduo tem 

de contribuir.  

Outro fator importante quando se pensa em uma forma de tributação justa é a 

distribuição de renda, visto que se trata de medida socioeconômica que busca reduzir 

a desigualdade social e promover o desenvolvimento econômico. Quanto a expressão 

“distribuição da renda”, esta pode se referir à maneira pela qual a renda nacional é 

repartida entre as várias categorias de pessoas que contribuíram direta ou 

indiretamente para sua produção.42 

Tanto a distribuição de renda quanto a distribuição da carga tributária 

respeitando a capacidade individual do contribuinte, são aspectos que estão 

relacionados com a justiça distributiva. 

No direito tributário costuma-se adotar, numa perspectiva aristotélica, a ideia 

de justiça distributiva, pois é nesta teoria que se exterioriza a distribuição de honras, 

de bens materiais ou de qualquer coisa divisível entre aqueles que integram o sistema 

político.43 

Ainda, acerca dessa visão, Sandel explica de forma didática a teoria da justiça 

de John Rawls no que tange a justiça distributiva e a sua importância para a efetivação 

de uma sociedade mais equitativa: “Evidentemente, a teoria de Rawls não tem como 

objetivo avaliar se o salário dessa ou daquela pessoa é justo; ela se refere à estrutura 

básica da sociedade e à forma como ela distribui direitos e deveres, renda e fortuna, 

poder e oportunidades. [...] Por exemplo, sua fortuna está sujeita a um sistema 

progressivo de impostos sobre a renda do rico com o objetivo de favorecer a saúde, a 

educação e o bem-estar do pobre? [...]”.44  

                                            
42 HOFFMANN, Rodolfo. Distribuição de renda. Medidas de Desigualdade e Pobreza, Editora 

da Universidade de São Paulo, 1998, p. 2. 
43 MACHADO, Carlos Henrique; BALTHAZAR, Ubaldo Cesar. A reforma tributária como 

instrumento de efetivação da justiça distributiva: uma abordagem histórica. Seqüência: Estudos 
Jurídicos e Políticos, v. 38, n. 77, 2017, p. 224. 

44 SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Tradução de Heloisa Matias; Maria 
Alice Máximo. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 189-190. 
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Diante disso, entende-se que de acordo com Rawls, apesar de existir 

diferenças econômicas entre as pessoas que compõe a sociedade, o sistema 

tributário pode e deve ser utilizado como instrumento para concretizar a igualdade, já 

que ao tributar de forma progressiva aquele que possui renda mais alta e ao destinar 

a arrecadação para benefício dos mais necessitados, o Estado estará combatendo a 

desigualdade social e visando a justiça fiscal. 

Rawls parte de uma concepção geral de Justiça que se baseia na ideia de que 

todos os bens sociais primários, tais como liberdades, oportunidades, riqueza e 

rendimentos, devem ser distribuídos de maneira igual a menos que uma distribuição 

desigual de alguns ou de todos estes bens, beneficie os menos favorecidos.45 

É notório que a justiça tributária é um objetivo que demanda esforço por parte 

do Estado, o sistema tributário deve ser repensado e utilizado com finalidades 

extrafiscais, com o intuito de concretizar os direitos fundamentais presentes na Carta 

Magna. 

Essa tarefa é um grande desafio a ser enfrentado, visto que segundo dados, 

referentes ao ano de 2017, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

cerca de 50 milhões de brasileiros vivem na linha de pobreza. Quanto à distribuição 

de renda no país, a Síntese dos Indicadores Sociais 2017 comprovou, que o Brasil 

continua um país de alta desigualdade de renda, inclusive, quando comparado a 

outras nações da América Latina, região onde a desigualdade é mais acentuada.46 

Ressalta-se que erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as 

desigualdades sociais e regionais, são finalidades da República Federativa do Brasil 

(artigo 3º, inciso III, da CF).  

Merece destaque, como já mencionado acima, que estes desígnios podem ser 

efetivados por meio da extrafiscalidade, por esta razão é essencial diferenciar a 

fiscalidade da extrafiscalidade. Enquanto a finalidade fiscal consiste na arrecadação 

de receitas para financiar a existência do Estado democrático de direito, a finalidade 

                                            
45 MARQUES, Emanuel Gomes; MAILLART, Adriana Silva. A Teoria de Justiça de John 

Rawls e as ações afirmativas defendidas pela Defensoria Pública. Revista de Teorias da Justiça, 
da Decisão e da Argumentação Jurídica, v. 3, n. 2, 2017, p. 72. 

46 IBGE: 50 milhões de brasileiros vivem na linha de pobreza. Disponível em 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/ibge-brasil-tem-14-de-sua-populacao-
vivendo-na-linha-de-pobreza> Acesso em 20 de ago. de 2018. 
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extrafiscal consiste na redistribuição de renda, estando tal desiderato positivado nos 

artigos 3°, inciso III e 170, inciso VII da Constituição.47 

Neste sentido, corrobora Araújo: “Os tributos possuem duas funções: fiscal, que 

consiste em arrecadar receitas para financiar o Estado, e extrafiscal, que é uma função 

reguladora da atividade dos particulares, com objetivos diversos de obter receitas 

tributárias. A primeira função dos tributos é uma decorrência do “poder de tributar” e 

segunda do “poder de polícia”.”48 

A finalidade extrafiscal constitui uma importante ferramenta para materializar 

os preceitos da Constituição Federal, que pode colaborar para a distribuição de 

riquezas, para regular o mercado nacional, pode contribuir para a efetivação de 

direitos fundamentais, como direito à saúde e à educação, entre outros. 

Consistindo a extrafiscalidade no emprego de fórmulas jurídico-tributárias para 

a obtenção de metas que prevalecem sobre os fins simplesmente arrecadatórios de 

recursos monetários, o regime que há de dirigir tal atividade não poderia deixar de ser 

aquele próprio das exações tributárias. Significa, portanto, que, ao construir suas 

pretensões extrafiscais, deverá o legislador pautar-se, inteiramente, dentro dos 

parâmetros constitucionais, observando as limitações de sua competência impositiva 

e os princípios superiores que regem a matéria, assim os expressos que os 

implícitos.49 

Ao analisar como seria possível alcançar a justiça tributária, percebe-se que o 

sistema tributário brasileiro já possui mecanismos que podem contribuir para atingir 

uma tributação mais eficiente e justa, como a finalidade extrafiscal dos tributos, os 

seus princípios norteadores – da isonomia tributária, da legalidade, da capacidade 

contributiva –  que limitam o poder de tributar, com o intuito de proteger o contribuinte. 

Denota-se, porém, que há uma falha quanto a utilização de tais mecanismos, 

posto que, diante dos dados apresentados, o Brasil é um país com alto índice de 

desigualdade social e concentração de renda. Esses fatos incutem para a principal 

discussão desta pesquisa: a reforma tributária como possível meio de diminuição da 

desigualdade social. 

                                            
47 RUTHZATZ, Fabio. Tributação no Brasil: a utopia da distribuição de renda. Tese de 

Doutorado. Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-
Graduação em Direito, 2001, p. 29. 

48 ARAÚJO, Cláudia de Rezende Machado de. Extrafiscalidade. id/496865, 1996, p. 333. 
49 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 291. 
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3- A REFORMA TRIBUTÁRIA COMO POSSÍVEL MEIO DE DIMINUIÇÃO DA 

DESIGUALDADE SOCIAL 

 

O capítulo anterior aprofundou-se em investigar possíveis formas de 

concretizar a isonomia tributária, com o escopo final de alcançar a justiça fiscal. No 

presente capítulo será analisado se uma reforma tributária pode contribuir para a 

diminuição da desigualdade social, para tanto serão examinados o atual sistema 

tributário, bem como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 233 de 2008. 

 

3.1- O ATUAL SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

 

Primordialmente, é fundamental entender o conceito de sistema tributário. O 

termo sistema tributário nacional foi utilizado pela primeira vez em 1965, sendo 

introduzido na CF de 1967 pela Emenda Constitucional nº 18.50 

Em conformidade com este argumento, Machado assevera que: “Não obstante 

significasse, originariamente, reunião ou conjunto, a palavra sistema modernamente 

significa o conjunto organizado de partes relacionadas entre si e independentes. No 

Brasil, só se pode afirmar a existência, no plano constitucional, de um sistema 

tributário, tomada a palavra sistema em sentido moderno, a partir da Emenda 

Constitucional n. 18, de 1965”.51 

De forma similar, Cretella Jr. sustenta que o sistema tributário nacional é o 

conjunto de regras constitucionais e infraconstitucionais de natureza jurídico-

tributárias, harmonicamente coordenadas e subordinadas, fundadas em cânones ou 

proposições que garantem e legitimam a estrutura elaborada.52  

Neste mesmo sentido, Bastos explica que no campo do direito tributário, dá-se 

o nome de sistema tributário ao conjunto de normas agrupadas pelo conceito de 

tributo.53 

                                            
50 RUTHZATZ, Fabio. Tributação no Brasil: a utopia da distribuição de renda. Tese de 

Doutorado. Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-
Graduação em Direito, 2001, p. 20. 

51 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 
p. 287. 

52 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à constituição brasileira de 1988. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1992, p. 3.460. 

53 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 106-107.  
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A CF tem um capítulo próprio para regular o Sistema Tributário Nacional, que 

consiste em um complexo de normas e princípios que regulam as garantias e as 

obrigações dos contribuintes, bem como as regras que devem ser observadas pelos 

entes políticos quando da implementação e cobrança dos tributos.54 

Assim, compreende-se que o sistema tributário nacional é composto pelas 

normas constitucionais e as infraconstitucionais que apresentam disposições acerca 

de matéria tributária.  

Tais leis devem tratar da competência para tributar, as limitações a este poder, 

os fatos geradores, base de cálculo, alíquotas, ou seja, características essenciais dos 

tributos, ressalta-se que apesar de existir uma conexão entre as leis, estas são 

independentes. 

Diante disso, nota-se que é interessante uma breve análise da evolução do 

sistema tributário brasileiro. Verifica-se que na década de 1960, ocorreu uma 

relevante reforma tributária, que teve início em 1965, com a Emenda Constitucional nº 

18, ocorrendo a sistematização do Direito Tributário e a Reforma foi complementada 

com a aprovação do Código Tributário Nacional em 1966.55 

A promulgação do Código Tributário Nacional (CTN) foi um grande marco para 

o sistema tributário, caracterizando uma modernização da legislação, visto que este 

foi incumbido de organizar e sistematizar as normas relativas ao Direito Tributário. 

Corroborando esta ideia, Holzkamp e Bacil afirmam que: “A reforma tributária 

de 1966 proporcionou um avanço na arrecadação de tributos, elevando o Brasil ao 

status de um dos sistemas tributários mais modernos daquela época. O percentual de 

arrecadação que era de 15% do PIB passou a ser de 25% mantendo-se assim até 

meados de 1994”.56  

Cumpre salientar que o CTN foi aprovado como lei ordinária da União, pois 

naquele tempo estava em vigência a CF de 1946, que não previa a figura de lei 

complementar. Entretanto, com a promulgação da nova CF, no dia 15 de março 1967, 

                                            
54 FONSECA, Luciane Schulz. Noções do Direito Tributário. Instituto Federal de Educação, 
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a lei complementar passou a vigorar no direito brasileiro, por esta razão, o CTN 

adquiriu eficácia de lei complementar.57 

Segundo Carvalho, o CTN: “[...] veio alume no corpo da Lei n. 5.172/66, 

animado pelo escopo de disciplinar o sistema tributário nacional e instituir normas 

gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados e aos Municípios. [...] 

dividido em dois livros, o primeiro trata do sistema tributário nacional, enquanto o 

segundo versa sobre normas gerais de direito tributário”.58 

Outra alteração que merece destaque ocorreu em 1969, que estabeleceu a 

instituição de importantes tributos, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços (ICMS), Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISS), Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI), Contribuição de Melhoria, entre outros. 

Neste contexto, corrobora Ruthzatz: “A Emenda Constitucional n. 1, de 1969, 

que alterou substancialmente a Constituição de 1967, já absorvendo a reforma 

tributária consolidada no Código Tributário de 1966, previu os impostos de importação, 

de exportação, sobre a propriedade territorial rural, sobre a renda e proventos, sobre 

produtos industrializados, sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a 

títulos ou valores mobiliários, sobre serviços de transportes e comunicações, sobre 

lubrificantes, combustíveis e energia elétrica, sobre minerais, sobre a propriedade 

predial e territorial urbana, sobre a transmissão de bens imóveis, sobre a circulação 

de mercadorias, sobre serviços, sobre a transferência de fundos para o exterior, além 

de empréstimos compulsórios e impostos eventuais, e da contribuição de melhoria, 

taxas e contribuições parafiscais”.59 

Dessa maneira, o objetivo principal do Sistema Tributário Nacional, na década 

de 1960, foi elevar o nível de esforço fiscal da sociedade de modo que não só se 

alcançasse o equilíbrio orçamentário como se dispusesse de recursos que pudessem 

ser dispensados, através de incentivos fiscais à acumulação de capital, para 

impulsionar o processo de crescimento econômico. Segundo Varsano, ao privilegiar o 

estimulo ao crescimento acelerado e à acumulação privada, se privilegia os detentores 
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de riquezas, afirma ainda, que esta reforma desprezou completamente o objetivo de 

equidade.60 

Portanto, inobstante essas transformações tenham sido consideradas 

inovadoras, ocasionando avanços no que se refere a legislação tributária e a 

arrecadação de tributos, pode-se afirmar que as reformas atenderam aos interesses 

daquelas pessoas que detinham maior poder e riqueza na sociedade.  

Constituiu, ainda, uma omissão quanto a isonomia, ignorando completamente 

as diferenças econômicas e sociais existentes, contribuindo com o aumento da 

desigualdade social. O processo seguinte de reforma foi implementado em 1988, 

como tentativa de amenizar os problemas fiscais por que estava passando o país.61 

Conforme argumenta Varsano, o sistema tributário criado pela CF de 1988, ao 

contrário do originado pela reforma da década de 60, elaborado por uma equipe 

técnica em gabinetes, foi fruto de um processo participativo em que os principais 

atores eram políticos. Tal processo, sem dúvida, era profundamente democrático, pois 

permitia intensa participação de todos os constituintes e até mesmo a participação 

direta da população, através das chamadas emendas populares.62 

Na atual Carta Magna, o Sistema Tributário Nacional está inserido no Título VI, 

Capítulo I, que prevê a tributação e o orçamento do Estado. A Seção II, nos artigos 

150 e seguintes, prevê as limitações ao poder de tributar dos entes federativos. 

Vislumbra-se que a reforma ocorrida em 1988, possui como aspecto positivo a 

ampliação das disposições constitucionais sobre o sistema tributário nacional, criando 

maior instrumentalidade para impedir conflitos de tributação dentro da Federação e 

tornando mais efetivo o controle de constitucionalidade e legalidade pelo Poder 

Judiciário.63 

Entretanto, a CF de 1988, além de consolidar uma situação de desequilíbrio do 

setor público, concentrou a insuficiência de recursos na União e não proveu os meios, 

legais e financeiros, para que houvesse um processo ordenado de descentralização 
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dos encargos. Por isso, tão logo ela foi promulgada, já se reclamava nova reforma do 

Estado brasileiro.64  

Nesse diapasão, Ruthzatz esclarece que um retrocesso digno de nota foi a 

instituição da contribuição dos empregadores incidente sobre o faturamento - 

COFINS, como forma de financiamento da seguridade social, significando o retorno 

da tributação cumulativa, eliminada pela Reforma da década de 60.65 

Não é por acaso que em 1995, apenas sete anos após a reforma, o Poder 

Executivo enviou ao Congresso Nacional a PEC nº 75/1995, elaborada pelo IPEA. De 

acordo com Rozolen, a PEC objetivava alterar a tributação direta e indireta, seguindo 

o modelo das fontes tributárias tradicionais e promovendo alguns arranjos na 

competência e distribuição das receitas tributárias. A principal novidade era a 

substituição do IPI federal e do ICMS estadual por um ICMS nacional, de competência 

tributária compartilhada entre a União e Estados.66 

A PEC nº 75/1995 chegou a ser aprovada na comissão especial de mérito, mas 

nunca foi votada no plenário da Câmara dos Deputados. A reforma foi abandonada 

pelo Executivo e pelas lideranças políticas, sendo arquivada no início de 2003.67 

Posteriormente, outra proposta de reforma tributária foi enviada ao Congresso 

Nacional, a PEC nº 41/2003, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, porém 

não teve o mesmo êxito no Senado.  

A proposta mais atual e que está no Congresso Nacional desde 2008, é a PEC 

nº 233/2008, objeto de estudo do próximo item, que foi aprovada pela comissão 

especial em novembro do mesmo ano, mas jamais chegou a entrar na pauta do 

plenário da Câmara dos Deputados.68 

O sistema tributário vigente prejudica a competitividade dos produtos nacionais, 

é excessivamente complexo, facilita ou mesmo estimula a sonegação, e não é 
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propício à harmonização com os sistemas tributários dos nossos principais parceiros, 

como requer o processo de abertura da economia nacional.69 

Ressalta-se que a principal crítica ao sistema tributário atual é referente a alta 

carga tributária suportada pela população de baixa renda. Essa situação vai contra ao 

que se entende por justiça fiscal, configurando uma contradição ao Princípio da 

Capacidade Contributiva e ao Princípio da Isonomia.  

Neste sentido, explica Oliveira: “[...] o caráter injusto da atual carga tributária, 

não por seu tamanho, mas por sua distribuição, o que impõe a necessidade urgente 

de uma reforma tributária. O alto peso da tributação sobre o consumo quando 

comparado com a tributação sobre a renda e o patrimônio faz com que os mais pobres 

acabem pagando mais tributos do que os mais ricos, proporcionalmente às suas 

rendas, aumentando a desigualdade social”.70  

Assim, pode-se afirmar que a tributação sobre o consumo é a principal marca 

da matriz tributária brasileira. Das bases de incidência dos tributos, patrimônio, renda 

e consumo, esta última responde no Brasil pela maior parte do produto da arrecadação 

tributária.71 

Corroborando com esta ideia, Piketty afirma que a arrecadação fiscal hoje se 

tornou, ou está a ponto de se tornar, regressiva no topo da hierarquia das rendas na 

maioria dos países: “[...] uma estimativa detalhada feita para a França em 2010, que 

levou em conta a totalidade das arrecadações obrigatórias e atribuiu-as 

individualmente em função das rendas e dos patrimônios [...], chegou ao seguinte 

resultado: a taxa global de tributação [...] é de cerca de 40-45% para os 50% das 

pessoas que dispõe das menores rendas, sobe para 45-50% entre os 40% seguintes, 

antes de cair entre os 5% das rendas mais elevadas e sobretudo para o 1% mais ricos, 

indo para apenas 35% entre os 0,1% mais abastado. Para os mais pobres, as taxas 

de tributação elevadas se explicam pela importância dos impostos sobre o consumo 

e pelas contribuições sociais [...]”.72 

                                            
69 AFONSO, José Roberto; REZENDE, Fernando; VARSANO, Ricardo. Reforma tributária no 

plano constitucional: uma proposta para debate. 1998, p. 6. 
70 OLIVEIRA, Conceição. Manifesto: Reforma Tributária tem de ser com justiça fiscal. 

Disponível em <https://www.revistaforum.com.br/mariafro/2016/02/14/manifesto-reforma-tributaria-
tem-de-ser-com-justica-fiscal/> Acesso em 24 de ago. de 2018. 

71 GASSEN, Valcir; D'ARAÚJO, Pedro Júlio Sales; DA PAULINO, Sandra Regina. Tributação 
sobre consumo: O esforço em onerar mais quem ganha menos. Seqüência: estudos jurídicos e 
políticos, v. 34, n. 66, 2013, p. 215. 

72 PIKETTY, Thomas. O Capital no século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 
Editora Intrínseca. 2013, p. 615. 
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No Brasil, a tributação sobre o consumo é composta principalmente por três 

impostos: o IPI, o ICMS e o ISS,73 sendo que a competência para a instituição destes, 

conforme dispõe a CF, é da União (art. 153, IV), dos Estados e Distrito Federal (art. 

155, II) e Municípios e Distrito Federal (art. 156, III), respectivamente.  

É notório que o sistema tributário brasileiro deve ser repensado, visando a 

desoneração das pessoas mais vulneráveis, concentrando a maior parte da carga 

tributária no patrimônio e renda, de forma progressiva, a fim de concretizar a 

distribuição da carga obedecendo o Princípio da Capacidade Contributiva, com o 

objetivo final de diminuir a desigualdade social. 

De forma semelhante, esclarece-se: “[...] no que respeita ao terreno da 

equidade na tributação, é a renda que constitui a medida mais conveniente de se 

medir a capacidade de pagamento dos contribuintes, uma vez que se presta melhor a 

objetivos redistributivos no desenho do sistema tributário. Parece inclusive que esta 

observação é ainda mais verdadeira em se considerando uma sociedade como a 

brasileira, marcada por profundas desigualdades sociais, e em que o papel 

redistributivo que poderia vir a ter a estrutura tributária vem sendo sistematicamente 

negligenciado na história evolutiva do sistema tributário”.74 

Em razão disso, é que atualmente muito se discute acerca de propostas para 

ocorrência de uma reforma tributária, é perceptível o quanto a forma de tributação 

instituída no Brasil desrespeita aos princípios básicos de justiça fiscal. 

Portanto, conclui-se que seria possível uma reforma tributária que contribuísse 

para a diminuição da desigualdade social - apesar de não ser uma tarefa simples - 

desde que essa reforma tivesse pautada em tal objetivo, pois sabe-se, como já 

supramencionado, que as reformas, geralmente, atendem aos interesses daqueles 

que mais possuem bens e rendas.  

 

3.2- PRINCIPAIS PONTOS DE DISCUSSÕES SOBRE A PEC Nº 233/2008 

 

                                            
73 GASSEN, Valcir; D'ARAÚJO, Pedro Júlio Sales; DA PAULINO, Sandra Regina. Tributação 

sobre consumo: O esforço em onerar mais quem ganha menos. Seqüência: estudos jurídicos e 
políticos, v. 34, n. 66, 2013, p. 215-216. 

74 AFONSO, José Roberto; ARAUJO, Erika Amorim; VIANNA, Salvador Teixeira 
Werneck. Carga tributária indireta no Brasil: Análise da incidência efetiva sobre as famílias. Inter-
American Development Bank, 2004, p. 12. 
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A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 233 de 2008, enviada ao 

Congresso Nacional pelo Poder Executivo, defende a instituição de um sistema 

tributário semelhante ao europeu, baseado em um imposto de renda federal, um 

imposto sobre valor agregado e um imposto seletivo estaduais (mas com legislação 

federal), e impostos sobre o patrimônio municipais (alguns com legislação federal).75 

Em suma, o principal objetivo de tal proposta é a deslocação de parte da 

tributação sobre o consumo para renda, promovendo a unificação de determinados 

tributos que incidem onerando o consumidor final. 

Conforme atesta Hauly: “[...] característica de nosso sistema tributário que o 

difere daqueles dos países desenvolvidos é a grande concentração da arrecadação 

na tributação sobre o consumo em detrimento da arrecadação sobre a renda, o que 

termina por onerar mais gravosamente os pobres, já que estes são obrigados a aplicar 

a maior parte de seus rendimentos na aquisição de bens materiais e serviços. 

Enquanto, na média os países da OCDE recebem 37% de suas receitas da tributação 

da renda e 25% da do consumo, no Brasil, a tributação sobre bens e serviços 

responde por 51% da carga tributária, enquanto a sobre a renda representa somente 

18%”.76 

Ainda, segundo o Ministério da Fazenda os objetivos principais da Proposta 

são: simplificar o sistema tributário nacional, avançar no processo de desoneração 

tributária e eliminar distorções que prejudicam o crescimento da economia brasileira 

e a competitividade das empresas, principalmente no que diz respeito à chamada 

“guerra fiscal” entre os Estados.77 

É evidente que a presente pesquisa não possui a pretensão de esgotar todos 

os pontos que são objeto de alteração pela PEC nº 233/2008, entretanto, faz-se 

necessário uma investigação detalhada acerca das principais mudanças.  

Inicialmente propõe-se uma redistribuição das competências tributárias, 

ocorrendo a extinção e a criação de determinados tributos. Segundo Campello, pode-

se afirmar que não há agressão ao pacto federativo (cláusula pétrea: art. 60, § 4º, I, 

da CF), tendo em vista que o que se busca não é suprimir competências tributárias 

                                            
75 HAULY, Luiz Carlos. Principais Linhas da Proposta de Reforma Tributária. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-
legislatura/reforma-tributaria/documentos/outros-documentos/resumo-hauly> Acesso em 28 de ago. de 
2018. 

76 HAULY, Luiz Carlos. Principais Linhas da Proposta de Reforma Tributária. 
77 Proposta de Sistema Tributário. – Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições 

Técnicas, 2010, p. 35. 
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para agredir a autonomia dos Estados membros (art. 18 e 25 da CF). A intenção da 

reforma é tão-somente racionalizar a tributação.78 

Quanto a competência dos Estados e do Distrito Federal, assevera-se que 

haverá muitas alterações, sendo a principal delas, a criação do Imposto sobre Valor 

Agregado (IVA).79 

O IVA, como supramencionado, será de competência dos Estados e do Distrito 

Federal, pressupondo a extinção dos seguintes tributos: ICMS, IPI, PIS, Cofins e ISS. 

Estes deverão, portanto, serem incorporados pelo IVA, que será regulado por lei 

federal, com arrecadação centralizada e fiscalização pelos Estados e pelo Distrito 

Federal.80 

Além disso, outro imposto que deverá ser criado, também de competência dos 

Estados e Distrito Federal, é o Imposto Seletivo, que será de incidência monofásica 

em determinados produtos ou serviços indicados em lei complementar, ou seja, o 

pagamento do imposto será concentrado no produtor ou importador, e o comprador 

que participa da sequência de cadeia passa a tributar com a alíquota zero sua receita 

auferida da comercialização dos produtos.81 

A PEC nº 233/2008, pugna pela criação de um novo órgão denominado de 

Superfiscos, que agregará todos os Fiscos Estaduais, e será de competência conjunta 

dos Estados e do Distrito Federal. Esse órgão será dirigido por um Secretário 

Nacional, contará com Superintendentes em cada unidade federada (ou 

possivelmente em regiões que agreguem alguns Estados), e terá estruturas de 

carreira e remuneratória unificadas.82 

Acerca das mudanças na competência tributária municipal, relata-se que com 

a criação do IVA, os Municípios perderão o ISS. Entretanto, o Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural (ITR) que é de competência da União, conforme art. 153, 

VI da CF/88, passará a ser de competência dos municípios e do Distrito Federal. 

                                            
78 CAMPELLO, André Emmanuel Batista Barreto. Reforma Tributária: Uma breve análise da 

PEC nº 233/2008, p. 7. 
79 HAULY, Luiz Carlos. Principais Linhas da Proposta de Reforma Tributária. 
80 HAULY, Luiz Carlos. Principais Linhas da Proposta de Reforma Tributária. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-
legislatura/reforma-tributaria/documentos/outros-documentos/resumo-hauly> Acesso em 30 de ago. de 
2018. 

81 SOUSA, Alane Coutinho de. Aspectos da tributação monofásica ou alíquota reduzida à 
zero em PIS e COFINS no cálculo para o Simples Nacional. 2013, p. 36. 

82 HAULY, Luiz Carlos. Principais Linhas da Proposta de Reforma Tributária. 
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Outro ponto que merece destaque é quanto ao Imposto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores (IPVA), que é de competência dos Estados e do Distrito 

Federal (art. 155, III, da CF/88), que terá sua competência deslocada para os 

Municípios.83 É importante frisar que, embora o ITR e o IPVA passem a ser de 

competência dos Municípios, estes serão regulamentados por lei federal. 

Quanto ao Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação (ITCMD), 

observa-se uma certa indecisão presente na PEC nº 233/2008, visto que propõe, 

inicialmente, transferir sua competência para os Municípios e para o Distrito Federal, 

mas também se cogita a ideia de transformá-lo em um imposto federal.  

Neste sentido, corrobora Hauly: “Quanto ao ITCD, a ideia original é também 

entregá-lo aos Municípios, também regulado por lei federal, concentrando a tributação 

do patrimônio na esfera local. Contudo, também considero a possibilidade de elevá-lo 

à esfera federal, como um significativo imposto sobre o patrimônio, em substituição 

ao Imposto sobre Grandes Fortunas, como é feito nos Estados Unidos. Isso porque 

os grandes patrimônios estão normalmente espalhados por diversos Municípios, 

sendo mais consistente onerá-los com um tributo de alcance nacional, além de a 

Receita Federal estar melhor equipada para uma fiscalização dessa natureza [...]”.84 

Os tributos sobre o comércio exterior (Impostos de Importação e Exportação), 

o IR, as contribuições previdenciárias e os tributos reguladores, continuarão sendo de 

competência da União. Ressaltando que, como acima citado, a União perderá o IPI e 

o ITR. Além disso, Hauly argumenta que o IOF será possivelmente extinto, pois 

entende-se que ele possui função mais arrecadatória que regulatória, mas que isso 

demandará maiores reflexões.85 

Quanto ao IR, defende-se a necessidade da apresentação de projeto de lei que 

o regule, já que se pretende deslocar parte da carga tributária do consumo para a da 

renda, não será possível simplesmente o aumento de alíquotas, mas sim uma 

reformulação total do sistema, buscando-se alcançar bases antes pouco exploradas. 

                                            
83 HAULY, Luiz Carlos. Principais Linhas da Proposta de Reforma Tributária. 
84 HAULY, Luiz Carlos. Principais Linhas da Proposta de Reforma Tributária. Disponível em 
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Além disso, deve-se garantir sua efetiva progressividade, de modo a taxar, de fato, 

mais gravosamente os ricos.86 

Outra novidade apresentada pela PEC refere-se ao ICMS, imposto de 

competência dos Estados e do Distrito Federal (art. 155, II, da CF), que não existirá 

mais na forma como se conhece atualmente, visto que este será extinto e incorporado 

pelo IVA. Todavia, a PEC propõe a criação de um ICMS federal, ou seja, passando a 

ser de competência da União. 

O argumento que se utiliza para a criação de tal imposto, é que o ICMS possui 

características de tributo federal, já que o seu fato gerador é a circulação de 

mercadoria de bens (e de determinados serviços) dentro do território nacional, não 

havendo razão para existência de diferentes regimes de tributação, em cada ente 

regional da República.87 

A fim de reduzir a carga tributária sobre a folha de salários, a proposta prevê a 

redução da alíquota patronal em seis pontos percentuais, caindo dos atuais 20% para 

14%, com reduções de um ponto percentual a cada ano, a partir do segundo ano após 

a aprovação da reforma.88 Além disso, propõe-se a criação de uma nova Contribuição 

Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).89 

Diante da extinção e criação dos tributos mencionados acima, pretende-se que 

haja uma efetiva partilha das receitas fiscais, de modo que os entes federados 

compartilhem suas arrecadações, neste sentido, explica Hauly: “[...] pretendemos 

garantir que os Entes Federados sejam sócios do sucesso do país, exigindo que todos 

compartilhem do resultado de suas arrecadações. Assim, evita-se que se concentre a 

arrecadação em tributos não partilháveis, como foi feito pela União com as 

contribuições sociais. Nesse sentido, garantiremos que Estados, DF e Municípios 

recebam uma parte do Imposto de Renda, bem como que a União e os Municípios 

tenham direito a um quinhão do IVA e do Imposto Seletivo”.90  
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Assim, percebe-se que a reforma almejada pela PEC nº 233/2008, apresenta 

alterações interessantes para a economia brasileira, com o intuito de estimular o 

mercado nacional, evitar as guerras fiscais, bem como visa a simplificação da 

legislação tributária. Mas é necessário analisar se esta reforma irá resolver um dos 

maiores problemas do sistema tributário: a alta incidência no consumo, que constitui 

uma das maiores causas de discrepância na sociedade, para isso é importante 

averiguar as vantagens e desvantagens da PEC nº 233/2008. 

 

3.3- VANTAGENS E DESVANTAGENS DA PEC Nº 233/2008 

 

É perceptível que a PEC nº 233/2008, aponta alterações importantes e que são 

necessárias, por exemplo, a simplificação da legislação tributária. Contudo, o objetivo 

de estudo deste item é investigar quais seriam os eventuais benefícios e os prejuízos 

que decorreriam da aprovação da PEC. 

Quanto ao ICMS federal que se propõe, o fato gerador será constituído pelos 

seguintes verbos: “prestar serviços” e “operar com bens”. Ocorre que o relator da PEC, 

o Deputado Leonardo Picciani, que integra a Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC), ao proferir seu voto já elencou os problemas que a definição de tal 

fato gerador poderia causar.  

O relator argumenta que o conceito de serviços, que será introduzido no art. 

153, § 7º, da CF, é inadequado, já que passará a se considerar prestação de serviços 

“toda e qualquer operação que não constitua circulação ou transmissão de bens”. 

Esse alargamento faz com que possa ser utilizada como prestação de serviço 

condutas humanas que, a rigor, não o seriam.91  

Ainda, referente ao segundo verbo, continua o relator: “Diferentemente do que 

ocorre com o atual imposto estadual que incide sobre o “circular de mercadorias”, 

nota-se que o novo imposto federal pode incidir sobre bens móveis ou imóveis, ou 

seja, sobre bens que não se amoldem à noção de mercadorias. Isso está claro. O que 

causa dúvidas é a noção do que vem a ser operar com bens”.92  

                                            
91 Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Voto do relator Leonardo Picciani 

(PEC Nº 233/2008). Disponível em 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=548034&filename=Tramita
cao-PRL+1+CCJC+%3D%3E+PEC+233/2008> Acesso em 4 de set. de 2018, p. 4-5. 

92 Voto do relator, PEC nº 233/2008, p. 5. 
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Percebe-se que há um revés quanto a definição do fato gerador de tal imposto, 

pois poderá gerar dúvidas, tanto ao fisco quanto ao contribuinte, sobre a ocorrência 

ou não da hipótese de incidência narrada em lei.  

Essa circunstância pode ocasionar uma tributação injusta ou até mesmo 

errônea, já que o fato gerador futuro, aquele que ainda não se verificou, mas, quando 

acontece, sob a égide da legislação tributária vigente, recebe seu impacto, ficando a 

ela submetido quanto à disciplina de seus efeitos jurídicos.93 Assim, a hipótese de 

incidência deve ser compreensível, podendo ser identificada com clareza. 

Além disso, o relator classificou o ICMS federal como um “meio termo” entre as 

contribuições para a Seguridade Social e um imposto comum, sugerindo que esse 

imposto poderia vir a ter um caráter extrafiscal.  

Por essa razão, recomenda que, quanto ao Princípio da Anterioridade, o 

imposto deve seguir as mesmas regras dos impostos de caráter extrafiscal, ou seja, 

por ter a função de regular mercado, não necessitaria aguardar o primeiro dia do 

exercício seguinte e nem os noventas dias estabelecidos pelo Princípio da 

Anterioridade Nonagesimal.94 

O problema foi identificado pelo Deputado Flávio Dino, membro da CCJC, que 

ao proferir seu voto, afirmou que o imposto não pode ser enquadrado na categoria de 

extrafiscal, pois tem como objetivo financiar os gastos ordinários do Governo e a 

Seguridade Social, defendendo a inconstitucionalidade de o ICMS federal ser exceção 

ao Princípio da Anterioridade.95 

Cumpre ressaltar que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal 

(STF), em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 939-7-DF, o Princípio da 

Anterioridade é garantia individual do contribuinte, devendo ser respeitada.96 

                                            
93 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 124. 
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PEC+233/2008> Acesso em 5 de set. de 2018. 
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Outro ponto que pode gerar preocupação é quanto ao financiamento das 

políticas sociais, visto que tributos como o Cofins e o PIS que são destinados para o 

financiamento da Seguridade Social, serão extintos para incorporarem o IVA.  

Segundo Fagnani, é uma ameaça latente de desmonte das bases de 

financiamento das políticas sociais conquistadas pela Constituição de 1988.97 O autor 

argumenta que a unificação dos tributos para a criação do IVA constitui uma 

simplificação, entretanto, esconde o fim da vinculação de receitas destinadas para fins 

sociais.  

A sociedade dará um cheque em branco para a ortodoxia econômica, para que 

ela possa coroar, sobre o manto da racionalidade do sistema tributário, um longo 

processo de tentativas desses segmentos pela “flexibilização” da gestão 

orçamentária. Todos sabemos que em momentos de aperto fiscal os gastos sociais 

são os mais penalizados.98 

Assim, inobstante a simplificação da legislação caracterizada pela extinção de 

determinados tributos, unificados para geração do IVA, seja uma novidade que, a 

princípio traria benefícios aos contribuintes, pode-se pensar que, na realidade, esta 

inovação protegerá aos interesses do Estado. 

Em contraposição, Paes acredita que a PEC 233/2008 ataca as principais 

fontes de ineficiência do nosso atual regime tributário, com expressiva simplificação e 

racionalização na tributação do consumo, diminuição da tributação sobre a folha de 

pagamento com reflexos sobre a informalidade e a oferta de emprego.99 

De fato, ocorreria uma simplificação significativa da legislação tributária e 

haveria a diminuição da tributação sobre a folha salarial, já que a PEC prevê a extinção 

de certos tributos – entre eles o ICMS, que possui uma das legislações mais 

complexas do sistema tributário – e a diminuição da alíquota patronal, todavia há um 

projeto de criação para uma nova CPMF que divide opiniões.  

De acordo com pesquisa realizada em 2007 pela empresa de opinião pública 

Cepac, revelou-se que 64% das pessoas gostariam de uma CPMF no lugar do INSS 

sobre a folha de pagamento das empresas, e 68% da população desejava um imposto 
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233/2008. Estudos Econômicos (São Paulo), v. 41, n. 2, 2011, p. 490. 
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único sobre a movimentação financeira, para substituir tributos como o Imposto de 

Renda, o ICMS, a Cofins, entre outros. Ou seja, o brasileiro é contra a CPMF pura e 

simplesmente, mas apoia esse tipo de tributo como substituto dos atuais.100 

Contudo, os princípios gerais das Finanças Públicas e do Direito Tributário 

condenam a CPMF por suas diversas características negativas, como a desigualdade 

tributária, a cumulatividade (efeito cascata e dupla incidência), a ausência de 

seletividade e a ausência de progressividade.101 

Assevera-se que a presente pesquisa adota a linha de pensamento de que a 

CPMF é contrária ao objetivo de atingir uma tributação justa, que contribua para a 

diminuição da desigualdade social, já que esta apresenta uma alta carga tributária, 

onerando o contribuinte, portanto, excessivamente regressiva, desrespeitando o 

Princípio da Capacidade Contributiva.  

Quanto a criação do IVA, Araújo entende que um imposto único sobre 

mercadorias e serviços poderia desonerar o contribuinte e estabelecer regras mais 

claras na arrecadação.102 Segundo Siqueira, há ainda as vantagens, em termos de 

eficiência, associadas à substituição dos impostos indiretos hoje existentes no país, 

incluindo aqueles com incidência cumulativa, por um IVA abrangente e uniforme.103 

A PEC expõe diversas alterações e inovações, que obviamente não serão 

esgotadas neste trabalho, mas evidencia-se a escassez de tributação com o objetivo 

de se criar um sistema tributário mais justo, mais isonômico e com menos 

desigualdades. 

Neste sentido, Fagnani afirma que há ausência de objetivos voltados para a 

justiça fiscal, na medida em que a PEC não sinaliza a construção de um sistema 

tributário progressivo, pautado pela tributação da renda e do patrimônio.104  

                                            
100 CINTRA, Marcos. Avanço e Retrocesso no projeto de reforma tributária. Disponível em 

<https://www.jornalspnorte.com.br/avanco-e-retrocesso-no-projeto-de-reforma-tributaria/> Acesso em 
8 de set. de 2018. 

101 ALBUQUERQUE, Pedro H. et al. Os impactos econômicos da CPMF: teoria e 
evidência. Trabalhos para discussão, n. 21, 2001, p. 2. 

102 ARAUJO, Ulisses Gomes. Imposto sobre valor agregado (IVA) a guerra fiscal e o 
princípio do federalismo brasileiro. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 94, nov 2011. Disponível 
em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10746>. Acesso em 5 de set 
2018. 

103 SIQUEIRA, Rozanne. IVA uniforme com renda básica: uma proposta de reforma da 
política tributária e social no Brasil. ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, XXIX. Bahia: ANPEC, 
2001, p. 8. 

104 FAGNANI, Eduardo. Direitos sociais no fio da navalha. ANFIP (ed.), v. 20, p. 23-44, 2008, 
p. 39. 
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Portanto, a PEC Nº 233/2008 se aprovada, poderia contribuir para aprimorar o 

sistema tributário existente, simplificando a legislação, redistribuindo a competência 

de forma mais eficiente, entretanto, não resolveria a tributação excessiva no consumo. 
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4- PONTOS FUNDAMENTAIS PARA EFETIVAÇÃO DE UMA TRIBUTAÇÃO 

IDEAL E MAIS JUSTA 

 

O objetivo deste capítulo é analisar os pontos fundamentais para alcançar uma 

tributação mais eficiente e justa. Como mencionado nos capítulos anteriores, uma 

reforma tributária que vise contribuir para a diminuição da desigualdade social deve 

idealizar um sistema tributário progressivo, que desonere os mais pobres, retirando a 

alta carga tributária que incide sobre o consumo e a direcionando para a renda e 

patrimônio.  

A reunião de tais fatores no sistema tributário nacional, a partir de uma reforma 

tributária, seria a maneira mais próxima de efetivação da justiça distributiva defendida 

por Aristóteles e Rawls, respeitando-se os Princípios da Isonomia Tributária e o da 

Capacidade Contributiva. 

 

4.1- O PROBLEMA DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA 

 

Após o estudo acerca da PEC nº 233/2008, percebe-se que há propostas 

atrativas que colaborariam para uma melhor organização do sistema tributário 

nacional, atuando na simplificação da legislação, bem como aprimorariam as 

competências tributárias. Entretanto, pouco se pensou em resolver o atual problema 

da incidência tributária. 

Verificar o modo de incidência significa observar o Princípio da Isonomia 

Tributária e o Princípio da Capacidade Contributiva, já que aquele que tem maior 

capacidade contributiva deve pagar imposto maior, pois só assim estará sendo 

igualmente tributado. A igualdade consiste, no caso, na proporcionalidade da 

incidência à capacidade contributiva, em função da utilidade marginal da riqueza.105 

O que se percebe é que no Brasil se instituiu uma tributação injusta, 

penalizando quem ganha menos, visto que 65% da tributação tem participação de 

impostos sobre o consumo, segundo a Organização para a Cooperação e 

                                            
105 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 

p. 43. 
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Desenvolvimento Econômico (OCDE), essa porcentagem está muito acima da média 

mundial, que é em torno de 35%.106 

De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, para um país que possui 

umas das mais pesadas tributações, é importante ressaltar que a natureza e a 

qualidade dos bens e serviços públicos oferecidos, estão abaixo daquilo que a 

arrecadação fiscal deveria proporcionar, não podendo se comparar com o alto nível 

dos serviços oferecidos aos cidadãos dos países que tem tributação semelhante ou, 

até mesmo, menor.107 

O Conselho Federal de Contabilidade apresenta as distorções decorrentes da 

incidência tributária instituída no Brasil. Apesar da alta carga tributária, o Estado não 

proporciona um retorno adequado, pois os serviços públicos são escassos e de 

qualidade inferior do que deveria ser. Dessa forma, quem mais sofre com essas 

distorções são as pessoas de baixa renda que necessitam utilizar os serviços 

públicos. 

É perceptível que há diversos problemas no que concerne a incidência 

tributária, entretanto, este item tem como objetivo tratar da tributação excessiva que 

incide sobre o consumo, que é um dos principais pontos que uma reforma tributária 

deve abranger. 

Neste cenário, Sampaio explica que as formas mais usadas de implementação 

de impostos sobre o consumo são os impostos cumulativos (ou em cascata), os 

impostos sobre o valor agregado e os impostos seletivos.108 

Por essa razão, considera-se que a PEC nº 233/2008, que apresenta como 

objetivo uma tributação mais justa, não cumpre com esta função, pois pretende a 

criação de um IVA estadual, de um Imposto Seletivo estadual, além de um ICMS 

federal, que são impostos que incidem sobre o consumo. 

No Brasil, a população de baixa renda suporta uma elevada tributação indireta, 

pois mais da metade da arrecadação tributária do país advém de impostos cobrados 

sobre o consumo.109  

                                            
106 TRIBUTAÇÃO, Instituto brasileiro de. Na contramão do mundo, Brasil tributa mais o 

consumo. Disponível em <https://ibpt.com.br/noticia/2489/Na-contramao-do-mundo-Brasil-tributa-
mais-o-consumo> Acesso em 10 de set. de 2018. 

107 CONTABILIDADE, Conselho Federal de. Reforma Tributária: contribuição do Conselho 
Federal de Contabilidade/ Conselho Federal de Contabilidade. 2. ed. – CFC, 2003, p 21.  

108 SAMPAIO, Maria da Conceição. Tributação do consumo no Brasil: aspectos teóricos e 
aplicados. Economia do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 189. 

109 SALVADOR, Evilásio. Fundo público no Brasil: financiamento e destino dos recursos da 
seguridade social (2000 a 2007). 2008, p. 185. 
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Assim, a tributação do país se caracteriza pela tributação indireta no consumo, 

razão pela qual é necessário fazer distinção entre tributos diretos e indiretos. De 

acordo com Amaro: “Os primeiros são devidos. "de direito", pelas mesmas pessoas 

que, "de fato", suportam o Ônus do tributo; é o caso do imposto de renda. Os indiretos, 

ao contrário, são devidos, "de direito", por uma pessoa (dita "contribuinte de direito"), 

mas suportados por outra ("contribuinte de fato"): o "contribuinte de direito" recolhe o 

tributo, mas repassa o respectivo encargo financeiro para o "contribuinte de fato"; os 

impostos que gravam o consumo de bens ou serviços (IPI, ICMS, ISS) estariam aqui 

incluídos”.110 

Pode-se afirmar que os tributos que incidem na fase de produção são 

embutidos no valor final dos bens e serviços e repassados para o contribuinte de fato, 

o que acaba por onerar os mais pobres. 

Por este motivo, um sistema tributário mais justo é aquele que apresenta a 

maior parte da incidência dos tributos direcionada para a renda e o patrimônio, todavia, 

no Brasil o cenário é outro. 

Os brasileiros super-ricos pagam menos imposto, em proporção da sua renda, 

que um cidadão típico de classe média alta, sobretudo o assalariado, o que viola o 

princípio da progressividade tributária, segundo o qual o nível de tributação deve 

crescer com a renda.111  

Segundo Campos e Mélo: “[...] uma tributação progressiva sobre a renda e 

patrimônio, impondo diretamente o ônus tributário sobre as classes mais abastadas, 

é um importante instrumento de receitas tributárias para o Estado, a implicar 

consectariamente na possibilidade de diminuição da tributação indireta, esta que 

grava mais fortemente os estratos sociais menos favorecidos”.112 

Enquanto os países mais desenvolvidos tributam mais a renda e patrimônio, de 

forma progressiva, o Brasil insiste em onerar quem tem menos capacidade 

contributiva. O problema da incidência deve ser repensado e, sem dúvidas, deve ser 

objeto de alteração em uma reforma tributária que vise diminuir a desigualdade. 

                                            
110 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2006, p. 90. 
111 IELA. Tributação e distribuição da renda no Brasil. Disponível em 

<http://www.iela.ufsc.br/noticia/tributacao-e-distribuicao-da-renda-no-brasil> Acesso em 10 de set. de 
2018. 

112 DE GOUVÊA MÉLO, Luciana Grassano; CAMPOS, Giovanni Christian Nunes. A tributação 
sobre o patrimônio e a renda: mais um caso de injustiça fiscal. Revista do Programa de Pós-
Graduação em Direito, v. 26, n. 28, 2016, p. 333. 
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4.2- REGRESSIVIDADE E PROGRESSIVIDADE 

 

A regressividade e a progressividade são temas que revelam uma conexão com 

o problema da incidência, que foi objeto de estudo do item anterior. Pode-se afirmar 

que o sistema tributário brasileiro é considerado regressivo, razão pela qual, é 

primordial entender o que isto significa. 

De acordo com o entendimento de Sevegnani: “Quando se afirma que o Brasil 

apresenta uma tributação regressiva, significa que há uma retirada proporcionalmente 

maior das pessoas com menor capacidade de contribuir, seja por meio de tributos 

pagos diretamente ou indiretamente suportados”.113 

Segundo Ferreira, o sistema tributário regressivo é aquele no qual, quanto 

menor a renda auferida por determinada parcela da população, maior será o impacto 

da carga fiscal sofrido por ela.114  

Percebe-se que um sistema tributário considerado regressivo, viola os 

Princípios da Capacidade Contributiva e da Isonomia Tributária, pois a maior parte da 

receita arrecadada tem origem daqueles que menos apresentam manifestação de 

riquezas. Todavia, Machado assevera que a progressividade também pode, em certos 

casos, entrar em conflito com tais princípios, já que basta a isenção concedida até 

determinado valor da renda, ou da riqueza, para fazer do imposto sobre a renda, ou 

sobre o patrimônio, um imposto progressivo.115 

Já Sevegnani entende que: “é preciso enfatizar que a progressividade é 

exigência do próprio postulado da capacidade contributiva. Como se asseverou, pelo 

princípio da capacidade contributiva, a tributação deve ser geral, devendo atingir o 

maior número de pessoas e a sua exigência deve ser uniformemente feita, na medida 

da capacidade de cada um, em que cada pessoa seja instada a contribuir com mais 

                                            
113 SEVEGNANI, Joacir. O modelo regressivo de tributação no Brasil. Disponível em 

<https://jus.com.br/artigos/20574/o-modelo-regressivo-de-tributacao-no-brasil> Acesso em 10 de set. 
de 2018. 

114 FERREIRA, Diogo De Castro. A Regressividade do Sistema Tributário Brasileiro sob a 
Ótica do Princípio da Diferença de John Rawls/Regressiveness In Brazilian Tax System From 
The Viewpoint Of John Rawls'difference Principle. Lex Humana, v. 7, n. 1, 2015, p. 37. 

115 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 
p. 317-318. 
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ou com menos, para a manutenção dos serviços que a Administração Pública presta 

aos cidadãos”.116 

Quanto a progressividade, Machado esclarece que: “Na linguagem da Ciência 

das Finanças Públicas e do Direito Tributário, progressividade dos impostos significa 

alíquotas diversas, crescentes na medida em que cresce a base de cálculo do 

imposto, ou excepcionalmente um outro elemento eleito pelo legislador para esse 

fim”.117 

Goularti explica a diferença entre progressividade e regressividade: “Para 

compreender a regressividade e a progressividade de nosso sistema tributário, tem 

que avaliar sua base de incidência como renda, propriedade, produção, circulação e 

consumo. Neste caso, a base é direta onde a tributação incide sobre renda e 

patrimônio e indireta quando incide sobre produção e consumo. Nessa sistemática, 

no Brasil, o tributo é regressivo à medida que tem uma relação inversa com o nível de 

renda do contribuinte”.118  

Entende-se que a regressividade é contrária ao objetivo de construir um 

sistema tributário mais justo, já que, como supramencionado, não se respeita a 

capacidade do contribuinte, bem como não há a distribuição correta do ônus tributário. 

Tendo em conta apenas o tributo individualmente, identifica-se a 

progressividade quando aqueles que possuem mais capacidade são tributados com 

alíquotas mais altas. Entretanto, não basta que os tributos sejam, quando possível, 

progressivos. A estrutura tributária como um todo deve ser progressiva.119 

A progressividade pode ter diversos objetivos. Na generalidade dos casos é 

trabalhada em função da base de cálculo do imposto, mas pode ser estabelecida, 

ainda que excepcionalmente, em função de outro elemento, dependendo do objetivo 

que se pretenda com ela alcançar.120 

                                            
116 SEVEGNANI, Joacir. O modelo regressivo de tributação no Brasil. Disponível em 
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117 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 
p. 317. 

118 GOULARTI, Juliano Giassi. Sistema tributário regressivo e desigualdades sociais no 
Brasil. Disponível em <http://plataformapoliticasocial.com.br/sistema-tributario-regressivo-e-
desigualdades-sociais-no-brasil/> Acesso em 19 de set. de 2018. 

119 SANTOS, João Mário Ribeiro. A regressividade do sistema tributário nacional 
brasileiro. 2014, p. 19. 

120 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 
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Cita-se, a título de exemplo, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU), que no art. 182, § 4º, II da CF/88, foi instituído como instrumento de 

política urbana, atendendo finalidades extrafiscais, no qual é permitido a 

progressividade de alíquotas no tempo, ou seja, o tempo decorrido sem que seja 

corrigido o uso tido como inadequado do imóvel. 

De forma geral, um sistema progressivo atende ao Princípio da Isonomia 

Tributária ou Princípio da Diferença, assim denominado por Rawls. Segundo Ferreira: 

“John Rawls, ao fixar o princípio da diferença, considerou a tributação progressiva - 

não apenas no sentido restrito, mas também no sentido amplo, que preconiza uma 

progressividade tributária sistêmica por meio de uma tributação com ênfase maior em 

tributos desconcentradores de riqueza que, por excelência, são aqueles que incidem 

sobre o patrimônio e a renda - uma ferramenta fundamental para a garantia do maior 

benefício possível aos membros menos privilegiados da sociedade através do qual 

seria possível se atingir um patamar de igualdade equitativa de oportunidades”.121 

De acordo com Sandel, embora o princípio da diferença não subentenda a 

distribuição igualitária de renda e riqueza, ele deixa implícita a ideia de uma visão de 

igualdade poderosa e até mesmo inspiradora.122 

É notório que a teoria da Justiça de Rawls é fundamentada na distribuição de 

renda e riqueza, para tanto, o autor defende a tributação progressiva da renda e 

patrimônio dos mais ricos, desde que o resultado da arrecadação seja destinado para 

políticas sociais, para atender as necessidades dos mais pobres.  

Pode-se afirmar que: “o sistema tributário interfere sobre a distribuição de renda 

e riqueza, servindo o próprio sistema como um importante catalisador para maior ou 

menor desigualdade econômica e social”.123   

Desta maneira, uma reforma tributária que preze pela justiça fiscal e tenha a 

finalidade de diminuir a desigualdade social deve propor um sistema progressivo, que 

tenha uma base de incidência direta, ou seja, que incida sobre renda e patrimônio, 

pois dessa forma os critérios de justiça distributiva seriam atendidos e a tributação 

seria mais justa. 

                                            
121 FERREIRA, Diogo De Castro. A Regressividade do Sistema Tributário Brasileiro sob a 

Ótica do Princípio da Diferença de John Rawls/Regressiveness In Brazilian Tax System From 
The Viewpoint Of John Rawls'difference Principle. Lex Humana, v. 7, n. 1, 2015, p. 54. 

122 SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Tradução de Heloisa Matias; Maria 

Alice Máximo. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 194. 
123 SANTOS, João Mário Ribeiro. A regressividade do sistema tributário nacional 

brasileiro. 2014, p. 12. 
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4.3- SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

O art. 3º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, dispõe que 

ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Por este 

motivo as leis devem ser claras, objetivas e de fácil interpretação, com a finalidade de 

não causar dúvidas quanto a sua aplicação. 

Tendo em vista a proliferação legislativa, com edição diária de diversos textos 

legais (sem contar medidas provisórias, decretos etc.), fica cada vez mais difícil que o 

cidadão comum (e muitas vezes até mesmo o profissional do direito) conheça todas 

as leis.124 

No âmbito tributário, pode-se afirmar que a complexidade, em sua acepção 

genérica, seria sempre um fator desestruturante do sistema e impeditivo do alcance 

de propósitos essenciais ao Direito Tributário, como a justiça fiscal.125 

É perceptível o quanto a legislação tributária brasileira é complexa quando se 

analisa os tributos em espécie. Quando se pensa em tributos de competência dos 

Munícipios, considerando que o Brasil tem, atualmente, 5.570 Municípios, sendo que 

cada um tem tributos e legislações próprias, é impossível afirmar o conhecimento de 

todas essas leis. Por exemplo, com cerca de 15 km de distância, Guarulhos e São 

Paulo possuem suas próprias regras tributárias (e isso envolvem impostos e taxas), 

cada qual com suas normas e complexidades peculiares.126 

Quanto a tributos de competência dos Estados, como o ICMS, ocorre o mesmo 

problema. A federação brasileira é composta por 27 Estados – incluindo o Distrito 

Federal – sendo que a CF destinou a eles a competência para a instituição do ICMS, 

razão pela qual cada Estado possui uma legislação específica.  

Segundo investigações do Banco Mundial, que averiguou a complexidade do 

sistema tributário de mais de 180 economias diferentes, o Brasil não é apenas o último 

                                            
124 NETO, Inacio de Carvalho. O Código Civil e a Lei de Introdução ao Código Civil. 

Disponível em <http://professorsimao.com.br/artigo_Inacio.pdf> Acesso em 15 de set. de 2018, p. 4. 
125 TOYODA, Hisashi. O paradoxo da complexidade do sistema tributário no ICMS como 

indutor da justiça fiscal. Revista de Estudos Jurídicos UNESP, v. 17, n. 25, 2013, p. 90. 
126 MONTEIRO, José Carlos Braga. Por que é tão complexo o Sistema Tributário 

Brasileiro? Disponível em <http://www.portaltributario.com.br/artigos/porque-e-tao-complexo-o-
sistema-tributario-brasileiro.htm> Acesso em 20 de set. de 2018. 
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colocado: ele é, de bem longe, o pior. Para se ter uma ideia, em 2016 o Brasil foi 

quase duas vezes pior do que o penúltimo colocado mundial.127 

O IPI, ICMS e ISS tributam o consumo e, além de exigir formalidades diferentes 

que oneram os custos dos contribuintes, tem zonas cinzentas que aumentam esses 

custos.128 Ou seja, devido a descentralização e alta complexidade da legislação 

tributária, faz-se necessário consultar profissionais qualificados para que se 

compreenda a lei de cada Estado ou Município, o que acaba por onerar ainda mais o 

contribuinte. 

De forma semelhante, esclarece-se que: “O que se observa hoje é que a 

estrutura fiscal brasileira, no que diz respeito à tributação sobre o consumo, é um 

emaranhado de legislações federais, estaduais e municipais. Essa diversidade 

normativa contribui para a criação de um ambiente confuso e com baixa coordenação 

entre os entes federativos responsáveis pela arrecadação, que gera, por sua vez, um 

custo adicional aos contribuintes, principalmente os chamados contribuintes de 

fato”.129 

Analisando friamente o sistema tributário nacional, existem advogados que 

argumentam que esse emaranhado de leis colabora para o aumento da procura de 

profissionais do direito.  

Segundo Alves: “Um sistema tributário muito complicado é sinônimo de mais 

conflitos e de maior demanda por serviços tributários. A princípio, ganham os 

profissionais que lidam com isso (como os advogados que trabalham na área, dentre 

eles eu mesmo): a demanda por seus serviços é grande e contínua. Por outro lado, 

perde toda a sociedade”.130 

Adota-se como exemplo, para evidenciar a necessidade de uma simplificação 

da legislação tributária, o ICMS. Tal imposto é tratado no plano constitucional, na Lei 

Complementar nº 87 de 1996 (Lei Kandir), além de estar autorizado a edição de leis 

                                            
127 ALVES, Henrique Napoleão. A complexidade tributária é boa para mim, mas péssima 

para o país. Disponível em <https://www.conjur.com.br/2018-mar-07/henrique-napoleao-
complexidade-tributaria-pessima-pais> Acesso em 20 de set. de 2018. 
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por parte de cada Estado da federação. Assim, de uma só vez o contribuinte está 

submetido a 3 ordens de legislação, fiscalização e deveres. Aí está um primeiro 

embrião de complexidade.131  

Identificar a ocorrência do fato gerador do ICMS em determinados momentos 

pode ser uma tarefa difícil. Tanto o ICMS quanto o ISS incidem sobre a prestação de 

serviço. 

Apesar da CF dispor no art. 155, II que o ICMS incide sobre a prestação de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, não é raro 

acontecer confusões. De acordo com Coelho: “Os tribunais administrativos e judiciais 

estão abarrotados de processos tributários [...] casos em que o contribuinte, em 

relação a uma mesma operação, é autuado por dois entes públicos, o estado exigindo 

ICMS e o município exigindo ISS”.132 

Outro fator de discussão é a guerra fiscal gerada pela diferenciação de 

alíquotas do ICMS de um Estado para o outro. Neste sentido, Motta esclarece que: 

“Tendo cada uma dessas pessoas federadas poder para tributar, é preciso que o texto 

constitucional discipline e isole a competência de cada uma delas para não dar 

margem a uma competição que levaria à destruição do sistema federativo. Isso foi 

feito, mas ainda assim não se eliminou a guerra fiscal – o que é outra injustiça [...].”133 

Para tanto, houve a criação do CONFAZ (Conselho Nacional de Política 

Fazendária), órgão composto pelo Ministro da Fazenda e Secretários Executivos de 

Finanças Públicas, com representantes de todos os Estados-membros. O CONFAZ 

foi criado com a finalidade de: “[...] coordenar o exercício da competência tributária 

dos Estados-membros para as desonerações do ICMS e evitar disparidades na 

repartição da receita pública estadual”.134 

Dessa forma, atuando contra a guerra fiscal, o CONFAZ edita convênios para 

definição das condições gerais de concessão de anistia, remissão, transação, 

                                            
131 MOTTA, Artur Alves da. A complexidade do sistema tributário brasileiro. Disponível em 

<http://investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/direito-tributario/3674-a-complexidade-do-sistema-
tributario-brasileiro> Acesso em 23 de set. de 2018. 

132 COELHO, Isaias. O que podemos fazer para acabar com a complexidade tributária. 
Disponível em <https://endeavor.org.br/financas/complexidade-tributaria-empreendedor/> Acesso em 
23 de set. de 2018. 

133 MOTTA, Artur Alves da. A complexidade do sistema tributário brasileiro. Disponível em 
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Acesso em 23 de set. de 2018. 



55 
 

moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do 

ICMS.135 

O recolhimento do ICMS também era motivo de disputa entre os Estados, já 

que antes da Emenda Constitucional nº 87 de 2015, o imposto era recolhido apenas 

para o Estado no qual o vendedor estava sediado.136  

Para tentar amenizar essa competição entre os Estados, a CF no art. 155, II, § 

2º, VII, incluiu a seguinte redação: “nas operações e prestações que destinem bens e 

serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro 

Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do 

destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado 

destinatário e a alíquota interestadual;.” 

Assim, criou-se a chamada alíquota DIFAL (Diferencial de Alíquota do ICMS), 

que é um instrumento utilizado para evitar a competitividade entre os Estados. Para 

compreender como a DIFAL funciona, esclarece-se que: “[...] vem para tentar corrigir 

esta distorção, fazendo com que o estado onde o comprador reside receba parte do 

ICMS da transação, ou seja, a diferença entre o ICMS cobrado pelo estado do 

comprador e o ICMS que supostamente seria cobrado pelo estado do vendedor, caso 

a mercadoria fosse comprada no mesmo”.137 

A PEC nº 233/2008, quando propõe a extinção de determinados tributos, entre 

eles o ICMS, reconhece-se que, neste caso, haveria uma melhora no sistema 

tributário nacional no que se refere a simplificação da legislação, visto que é notório a 

sua alta complexidade. 

Outro ponto importante a ser observado é o impacto da legislação tributária no 

empreendedorismo, segundo Coelho: “cabe ao empreendedor calcular e recolher os 

tributos, além de interpretar a legislação por conta própria. O contribuinte também não 

conta com orientação clara e temporânea do fisco e acaba tendo que calcular e pagar 

o imposto assumindo o risco de erro de interpretação. E para piorar a situação, o fisco 

se reserva ao direito de revisar o pagamento nos cinco anos seguintes e se encontrar, 
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segundo seu entendimento, qualquer insuficiência exigirá o imposto acrescido de 

multas pesadas e juros”.138 

Ainda, de acordo com Monteiro: “um dos motivos que impedem o 

empreendedorismo nacional são os obstáculos oferecidos por nosso sistema de 

tributos – arcaico, burocrático e ineficiente. Aquilo que poderia salvar a economia, o 

empreendedorismo, se vê desestimulado. Novas empresas não nascem e as 

existentes morrem”.139 

Em vista disso, percebe-se que a alta complexidade da legislação tributária 

causa diversas dificuldades, onera ainda mais o contribuinte que necessita 

compreende-la, prejudica o crescimento da economia brasileira, além de ocasionar 

guerras fiscais e confusões quanto a competência fazendária. 

Portanto, afirma-se que uma reforma tributária deve propor a simplificação da 

legislação tributária, adequando-a para que esta auxilie no propósito de concretizar 

uma tributação mais justa. 
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5- CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho buscou investigar se uma reforma tributária pode ser um 

meio possível para diminuir a desigualdade social, tendo como grande aliado o 

Princípio da Isonomia Tributária.  

Conclui-se que a tributação pode e deve ser utilizada como mecanismo para 

enfrentar a desigualdade social e que o sistema tributário atual já possui ferramentas 

que poderiam contribuir com esse objetivo. Acredita-se que uma reforma tributária 

pode ser um meio possível de atingir uma sociedade mais igualitária e justa, desde 

que seja designada para isto, o que se percebe é que não existe essa intenção, pois 

o sistema tributário atende a interesses de pessoas privilegiadas. 

Percebe-se que a tributação tem papel fundamental na tentativa de se alcançar 

uma sociedade mais justa, já que pode se valer de determinados instrumentos, por 

exemplo, as ações afirmativas, com o intuito de reduzir ou excluir o pagamento de 

tributos, caracterizando a sua finalidade extrafiscal. A finalidade extrafiscal dos tributos 

é empregada para efetivar direitos fundamentais presentes na Carta Magna. 

Além disso, quando a carga tributária é direcionada para os bens de consumo 

e de produção, ocorre a concentração de riquezas, aumentando a desigualdade 

social, visto que os mais pobres suportam uma tributação exacerbada. 

Afirma-se que a tributação pode ser aplicada para contribuir com a 

redistribuição de renda e riquezas. Por isso, o trabalho tem como embasamento 

teórico as teorias que se pautam na justiça distributiva, como a de Aristóteles e de 

John Rawls, pois se considera que os critérios utilizados são adequados ao tema. 

Ao analisar a Proposta de Emenda à Constituição nº 233/2008, é notório que 

há propostas interessantes, principalmente quando se pensa na simplificação do 

sistema tributário nacional, entretanto, a PEC não apresenta mecanismos suficientes 

para a construção de uma tributação ideal e mais justa. 

O Brasil é um país com alto índice de concentração de riquezas e de 

desigualdade social, isso se deve, em parte, pela tributação injusta que foi instituída, 

na qual os contribuintes com menos capacidade são os que mais sofrem com isso, 

constituindo uma violação ao Princípio da Capacidade Contributiva. 
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Por este motivo uma proposta de reforma tributária deve ter como objetivo 

construir um sistema progressivo, direcionando a carga tributária para a renda e 

patrimônio, assim poderia contribuir para diminuição da desigualdade social. 
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