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Subsídios para o debate democrático sobre 
o novo desenho da tributação brasileira  

Justiça Fiscal 
é Possível
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1.   Nas próximas semanas o movimento 
“Reforma Tributária Solidária” lançará 
uma nova publicação1 intitulada “A 
Reforma Tributária Necessária – Justiça 
fiscal é possível: subsídios para o debate 
democrático sobre o novo desenho da 
tributação brasileira”.

2.   Esse estudo demonstra que é 
tecnicamente possível que o Brasil tenha um 
sistema tributário mais justo e alinhado com 
a experiência dos países mais igualitários, 
preservando o equilíbrio federativo e as 
fontes de financiamento do Estado Social 
inaugurado pela Constituição de 1988. 

3.   Longe de se apresentar como proposta 
acabada de Reforma Tributária, o propósito 
aqui é oferecer subsídios técnicos para o 
debate democrático sobre o tema. Com 
esse intuito apresentam-se os resultados de 
um exercício de redistribuição das bases de 
incidência da tributação brasileira (redução 
das bases regressivas e elevação das 
progressivas) realizado com o objetivo de 
propor um desenho mais justo.

4.   Antecipando os “grandes números” 
que resultaram desse exercício de 
redistribuição, sublinha-se que é possível 
ampliar a justiça fiscal, pela:

•  Elevação de R$ 253,7 bilhões nas 
receitas da tributação da renda e 
redução de R$ 231,7 bilhões na receita 
da tributação sobre bens  
e serviços; 

•  Elevação de R$ 73,0 bilhões na 
tributação sobre o patrimônio 
e redução de R$ 78,7 bilhões na 
tributação sobre a folha  
de pagamentos. 

5.  Em síntese, é perfeitamente exequível, 
do ponto de vista técnico, fazer com que a 
tributação brasileira deixe de ser regressiva 
e passe a ser progressiva. No desenho 
proposto, a desigualdade da renda cai 
após a tributação indireta, ao contrário da 
situação na qual a desigualdade aumenta.

1 Publicação anterior: A Reforma Tributária Necessária: 
diagnóstico e premissas / ANFIP – Associação Nacional dos 
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e FENAFISCO 
– Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Eduardo 
Fagnani (organizador). Brasília: ANFIP: FENAFISCO: São Paulo: 
Plataforma Política Social, 2018. 804 p. ISBN: 978-85-62102-27-1
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Desigualdade social  
e eficiência econômica 

6.  No debate atual, a Reforma Tributária 
tem sido tratada como sinônimo de 
“simplificação” do sistema de impostos. 
O argumento da simplificação dominou 
a cena nacional pela ação empreendida 
por agentes econômicos interessados em 
bloquear a solução para a mais grave e 
urgente anomalia do sistema tributário que 
é a sua regressividade.

7.   Num país desigual como o Brasil, é 
insuficiente essa suposta  “simplificação”, 
que destrói o Estado Social (principal 
instrumento de redução da desigualdade 
de renda no Brasil) e não enfrenta o 
problema essencial da injustiça fiscal.

8.  Entende-se que a eficiência econômica 
é limitada, sobretudo, pela desigualdade 
social extrema, uma visão respaldada por 
atores globais como, por exemplo, o Fundo 
Monetário Internacional (FMI)2, a Comissão 
Econômica para América Latina e Caribe 
(Cepal)3  e a Oxfam Internacional4.
 
9.  Enfrentar a desigualdade é indispensável, 
pois o Brasil ocupa a 9ª pior posição em 
termos de concentração de renda, dentre 
189 países5.

2 Erguer os Pequenos Barcos. Por Christine Lagarde, Diretora-Geral, FMI. 
DiscursonasGrandesConférencesCatholiques.Bruxelas, 17 de junho de 2015.http://www.imf.org/external/lang/
portuguese/np/speeches/2015/061715p.pdf;BERG, Andrew G e OSTRY Jonathan D.Inequality and Unsustainable 
Growth: Two Sides of the Same Coin?  IMF Discussion Note. International Monetary Fund. April 8, 2011. SDN/11/08.https://
www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf

3 Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL (2018). A ineficiência da desigualdade. Síntese 
(LC/SES37/4), Santiago, 2018, páginas 5 a 7.  (https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/43569-ineficiencia-
desigualdade-sintese)

4 Riqueza de 1% deve ultrapassar a dos outros 99% até 2016, alerta ONG. BBC Brasil. 19 de janeiro de 2015. http://www.
bbc.com/portuguese/noticias/2015/01/150119_riquezas_mundo_lk

5 Brasil mantém tendência de avanço no desenvolvimento humano, mas desigualdades persistem. ONU/PNUD. 
2018.   http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2018/brasil-mantem-tendencia-de-
avanco-no-desenvolvimento-humano--mas.html
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6 Políticas de igualdade racial fracassaram no Brasil, afirma ONU. OESP,14/03/2016.  http://brasil.estadao.com.
br/noticias/geral,politicas-de-igualdade-racial-fracassaram-no-brasil--afirma-onu,10000021133

7 OXFAM (2017). A distância que nos une – um retrato das desigualdades brasileiras. São Paulo: Oxfam Brasil.

8 A Reforma Tributária Necessária: diagnóstico e premissas / Eduardo Fagnani (organizador). Brasília: ANFIP: 
FENAFISCO: São Paulo: Plataforma Política Social, 2018. 804 p. ISBN: 978-85-62102-27-1/ CDU 336.22.http://
plataformapoliticasocial.com.br/a-reforma-tributaria-necessaria/

10.  No Brasil, desigualdade e pobreza 
têm cor6  e gênero7. A desigualdade é um 
processo complexo que envolve diversas 
dimensões, como renda, gênero, raça, etnia, 
casta, região, deficiência, migração, entre 
outras. Reduzir a desigualdade de renda 
é importante medida no caminho para 
reduzir as demais desigualdades.

11.  Nesse sentido, qualquer Reforma 
Tributária dita “neutra” em relação à justiça 
fiscal sempre será insuficiente, pois o 
caráter regressivo da tributação está na raiz 
da desigualdade em suas múltiplas faces. 
O estudo propõe a simplificação do Sistema 
Tributário, sem sacrificar o Estado Social.

 12.  O estudo “simplifica” a tributação e, ao 
mesmo tempo, preserva o Estado Social e 
amplia a progressividade. O Imposto sobre 
o Valor Adicionado (IVA), de competência 
estadual, que será implantado por 
legislação nacional, simplifica sobremaneira 
o atual quadro “caótico, ultrapassado 
e oneroso”8  , caracterizado por uma 
parafernália legal: 27 leis estaduais (ICMS) e 
até 5.570 leis municipais (ISS).

13.  Ainda em relação ao IVA, em vez 
da isenção geral aplicável aos bens de 
primeira necessidade, como alimentos e 
medicamentos, propomos a adoção da 
“Renda Básica Tributária”, que consiste na 
devolução do imposto aos consumidores 
de baixa renda, de acordo com os 
cadastros dos programas sociais dos 
governos, como é caso do cadastro único 
do governo federal.



5

O Estado Social é o principal 
instrumento distributivo

14.  É fácil “simplificar” elegendo o Estado 
Social como variável de ajuste. É fácil, 
mas inaceitável, porque o Estado Social 
tem papel central na redução das 
desigualdades de renda no Brasil. 

15.  E, para financiar o Estado Social de 1988, 
é necessário criar tributos de outro tipo 
(progressivos), em substituição aos que se 
pretende extinguir (regressivos).  

16.  Entretanto, caso não se queira criar 
novos tributos, há alternativas para 
financiar a Seguridade Social (11,3% do PIB). 
Por exemplo, revisar as renúncias fiscais e 
combater a sonegação, que transferem 
cerca de 12,8% para os detentores das  
altas rendas.

O que diferencia a Reforma 
Tributária Solidária das demais 
propostas em debate?

17.  A Reforma Tributária deve, 
simultaneamente, corrigir a injustiça fiscal, 
preservar o Estado Social e restabelecer o 
equilíbrio federativo, aproximando o sistema 
brasileiro, na média, dos sistemas vigentes 
em nações relativamente menos desiguais.

  
18.  Os exercícios de simulação de 
redistribuição das bases de incidência aqui 
apresentados partem do pressuposto de 
que são necessárias mudanças estruturais 
pautadas por oito premissas detalhadas no 
documento anterior9. Neste sentido,  
a reforma do sistema tributário  
brasileiro deve:

• Ser pensada na perspectiva  
do desenvolvimento. 

• Estar adequada ao propósito de 
fortalecer o Estado de Bem-estar 
Social.

• Avançar no sentido de promover a 
progressividade, pela ampliação da 
tributação que incide sobre a renda  
e o patrimônio.

• Avançar no sentido de promover 
a progressividade, pela redução da 
tributação que incide sobre  
o consumo.

• Fortalecer as bases do equilíbrio 
federativo. 

• Considerar a tributação ambiental. 

• Aperfeiçoar a tributação sobre o 
comércio internacional.

• Fomentar ações que potencializem 
o aumento das receitas, sem 
aumentar impostos: revisão das 
renúncias fiscais e fortalecimento 
da gestão administrativa, pela 
construção de aparato fiscal 
coercitivo adequado para ampliar a 
arrecadação, e eficaz no combate à 
sonegação de tributos.

9 A Reforma Tributária Necessária: diagnóstico e premissas / Eduardo Fagnani (organizador). 
Brasília: ANFIP: FENAFISCO: São Paulo: Plataforma Política Social, 2018. 804 p. ISBN: 978-85-62102-
27-1/ CDU 336.22.http://plataformapoliticasocial.com.br/a-reforma-tributaria-necessaria/
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Novos rumos no debate sobre  
a Reforma Tributária

19.  Este estudo é um convite para a 
abertura de novas vertentes para o debate 
amplo, plural e democrático sobre o tema. 
Esse objetivo já foi parcialmente obtido, 
dado que, após a divulgação das primeiras 
diretrizes deste projeto, em abril de 2018, 
temas com ainda pouca projeção no 
debate10 passaram a fazer parte da agenda 
econômica de diversos candidatos à 
presidência da República.

10 Destaquem-se, especialmente, a implantação de tabela progressiva do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF); a tributação direta sobre a distribuição de lucros e dividendos (tema, 
anteriormente, tratado por Sérgio W. Gobetti e Rodrigo O. Orair em diversos trabalhos); a instituição de tributação sobre grandes movimentações financeiras; a introdução do imposto sobre 
grandes patrimônios; a reformulação do Imposto sobre heranças; a extensão da cobrança do IPVA para jatos, lanchas e outros veículos; a alteração do imposto sobre a propriedade territorial 
rural (ITR); a revisão das renuncias fiscais; o reajuste da planta de valores dos imóveis (IPTU); a manutenção das contribuições para a seguridade social em um modelo baseado na tributação 
sobre o valor agregado;o combate à corrupção e a evasão fiscal; a suspenção do Refis; e o fortalecimento do federalismo. 
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20.  O exercício de redistribuição das bases 
de incidência da tributação brasileira foi 
orientado por três diretrizes:

 •  Ampliar a progressividade pela  
 maior participação da tributa  
 ção sobre a renda e o patrimônio,  
 e menor participação da tributação  
 sobre o consumo, na  
 arrecadação total.

•  Aproximar os principais 
componentes da tributação 
brasileira da média dos 34 países 
que compõem a Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE).

•  Preservar e fortalecer o Estado 
Social de 1988, substituindo as fontes 
de financiamento regressivas por 
outras fontes de tributação direta.

Mais progressividade: inspirando-se na 
experiência da OCDE

21.  O caráter regressivo da tributação fica 
evidente na análise da composição da 
carga tributária: 

•  A participação da tributação sobre 
a renda na carga tributária no Brasil 
(18,3%) é menor, na comparação com 
os números da OCDE (média  
de 34,1%).

•  A participação da tributação do 
patrimônio na carga tributária no 
Brasil (4,4%) é menor, na comparação 
com os números da OCDE (5,5%).

•  A participação dos tributos sobre o 
consumo na carga tributária é bem 
maior no Brasil (49,7%) do que na  
OCDE (32,4%). 

22.  No caso do Imposto de Renda da 
Pessoa Física (IRPF), além da baixa ou nula 
tributação das rendas do capital, a alíquota 
máxima praticada no Brasil (27,5%) é bem 
inferior à média da OCDE (43,5%); e sua 
participação na arrecadação total é 3,5 
vezes menor (2,4% do PIB no Brasil e 8,5%  
na OCDE).
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Por que preservar e consolidar  
o Estado Social de 1988?

23.  A combinação de tributação 
progressiva com regimes de Estado 
de Bem-estar Social explica, em 
grande medida, o maior êxito relativo 
alcançado pelas nações relativamente 
menos desiguais em seu processo de 
desenvolvimento.

24.  Estudo realizado pelo FMI11 salienta que, 
em média, para um conjunto de países 
desenvolvidos, o coeficiente de Gini declina 
de 0,49 para 0,31 (18 pontos), sendo que 
aproximadamente dois terços dessa queda 
são alcançados pelos efeitos dos gastos 
sociais e das transferências monetárias, das 
quais, quase metade é efeito dos benefícios 
de aposentadoria e pensão.

25.  Assim, a progressividade no sistema 
tributário é relevante, não apenas por seu 
efeito direto na redução das desigualdades, 
mas também pela melhor eficácia que se 
constata nos gastos sociais.

11 FMI (2017) Fiscal monitor (October, 2017). Tackling Inequality.World economic and financial surveys. Washington, DC: 
International Monetary Fund.

12 CEPAL (2015). Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2015- Dilemas y espacios de políticas. Santiago de Chile:  
Comissión econômica para la América Latina y el Caribe (Cepal).

13 A Reforma Tributária Necessária: diagnóstico e premissas / Eduardo Fagnani (organizador). Brasília: ANFIP: FENAFISCO: 
São Paulo: Plataforma Política Social, 2018. 804 p. ISBN: 978-85-62102-27-1/ CDU 336.22.http://plataformapoliticasocial.
com.br/a-reforma-tributaria-necessaria/

14 CEPAL (2015). Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2015- Dilemas y espacios de políticas. Santiago de Chile:  
Comissión econômica para la América Latina y el Caribe (Cepal).

26.  A experiência histórica brasileira nega e 
colide com a experiência dessas nações na 
tributação e no desenvolvimento tardio de 
Estado Social. Isso, apesar de a Constituição 
de 1988 ter instaurado um ciclo inédito de 
construção da cidadania social, em grande 
medida inspirado na experiência da social 
democracia europeia após a Segunda 
Guerra Mundial. 

27.  Estima-se que a Seguridade Social 
(Previdência Social, Assistência Social e 
Seguro Desemprego) transfira renda para 
mais de 140 milhões de indivíduos,12  cujos 
benefícios são próximos do piso do  
salário mínimo.

28.  Além da Seguridade Social, o Estado 
brasileiro desenvolve um conjunto 
diversificado de políticas públicas. 
Estimativas do IPEA indicam que um 
incremento de 1% do PIB nos programas 
sociais eleva a renda das famílias em 1,85%; 
e multiplica o PIB em 1,37%.13 

29.  Trabalhos da Cepal14  indicam que 
o índice de Gini brasileiro declina 16 
pontos, basicamente pelo impacto das 
transferências e os gastos com a proteção 
social (especialmente pela educação, 
seguido pelas aposentadorias e pensões 
públicas e pelo gasto com saúde), já que 
o sistema tributário permanece regressivo, 
limitando ou impedindo redução mais 
significativa da desigualdade social. 

30.  Essas são apenas algumas evidências 
que nos fazem incluir a preservação do 
Estado Social de 1988, e a redistribuição 
de suas bases de financiamento para 
fontes mais progressivas, como uma das 
exigências cruciais da Reforma Tributária 
brasileira, não se admitindo, em hipótese 
alguma, propostas de reforma que 
fragilizem as suas fontes de financiamento.
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31.  O documento aprofunda e detalha o 
diagnóstico e as recomendações feitas 
no trabalho anterior15 e estima o impacto 
financeiro de cada uma delas - fato inédito 
na literatura disponível sobre o tema - 
com vistas à redistribuição das bases de 
incidência, pela elevação da tributação 
sobre a renda, o patrimônio e as transações 
financeiras, e redução da tributação sobre 
o consumo e sobre a folha de pagamentos. 

Mais progressividade: redistribuição das 
bases de incidência da tributação

32.  As simulações mostram que é possível 
conferir mais progressividade ao sistema 
tributário, dado que se pode (Figura 1):

•  Quase duplicar o atual patamar 
de receitas da tributação da renda, 
patrimônio e transações financeiras, 
de R$ 472 bilhões para até R$ 830 
bilhões (incremento de R$ 357 
bilhões). 

•  E, em contrapartida, reduzir a 
tributação sobre bens e serviços e 
sobre a folha de pagamentos, em até 
R$ 310 bilhões. 

15 A Reforma Tributária Necessária: diagnóstico e premissas 
/ Eduardo Fagnani (organizador). Brasília: ANFIP: FENAFISCO: 
São Paulo: Plataforma Política Social, 2018. 804 p. ISBN: 978-85-
62102-27-1/ CDU 336.22.http://plataformapoliticasocial.com.
br/a-reforma-tributaria-necessaria/
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BASE DE INCIDÊNCIA ATUAL PROPOSTA DIFERENÇA

R$ R$ R$

Renda (1) 352.305,41 606.084,14 253.778,73

Patrimônio 85.696,86 158.699,55 73.002,69

Transações Financeiras 34.686,30 65.380,84 30.694,54

Total 472.688,57 830.164,53 357.475,96

Bens e Serviços 957.923,80 726.126,34 -231.797,46

Folha de Salários 482.003,11 403.263,25 -78.739,86

Total 1.439.926,91 1.129.389,59 -310.537,32

Outros 15.567,38 15.567,38 0

TOTAL 1.912.615,48 1.959.554,12 46.938,64

Figura 1 - Aumento da progressividade pela mudança da 
base de incidência: situação atual e situação proposta
em R$ milhões valores de 2015 e estimativas

Nota (1) Inclui a o acréscimo de arrecadação na rubrica de Imposto de Renda Retido  
na Fonte – Não Residentes de, pelo menos, 0,12% do PIB, aproximadamente R$ 6,9 bilhões.   

33.  O documento apresenta a 
demonstração detalhada de como 
esses resultados foram apurados para 
os seguintes componentes: Tributação 
da Renda da Pessoa Física e da Pessoa 
Jurídica; Retenções do imposto sobre a 
renda não alocáveis nas pessoas físicas 
e jurídicas; Tributação sobre o patrimônio; 
Tributação das transações financeiras; 
Tributação sobre bens e serviços; e 
Tributação sobre a folha de pagamentos.
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Figura 2 – Financiamento da seguridade social: 
situação atual e situação proposta
Em % do pib - Valores de 2015 e estimados
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Equilíbrio federativo

35.  A participação dos entes federados 
na arrecadação total ficou pouco alterada 
em relação à situação atual. A União teria 
uma leve redução de receitas; e os Estados, 
o Distrito Federal e os municípios teriam 
ligeira elevação. 

34.  O estudo demonstra que é 
tecnicamente exequível preservar as bases 
de financiamento da Seguridade Social, 
ampliando-se a sua progressividade, 
mediante a elevação das receitas 
que incidem sobre a renda e sobre as 
transações financeiras e redução das 
que gravam o consumo e a folha de 
pagamentos (Figura 2).
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Comparação com a OCDE

36.  As simulações apontam que é possível 
aproximar a tributação brasileira da média 
dos 34 países que compõem a OCDE. 

37.  Como proporção do PIB, as simulações16 

realizadas apontam que é possível: 

•  A tributação da renda subiria de 
5,97% do PIB para até 10,27% do PIB, um 
patamar próximo da média da OCDE 
(11,50% do PIB).

•   A tributação do patrimônio 
passaria de 0,84% do PIB para até 
2,06% do PIB, ficando ligeiramente 
acima da média da OCDE (1,90%  
do PIB). 

•   A tributação do consumo pode 
declinar de 16,23% do PIB para até 
12,93% do PIB, um pouco acima da 
média da OCDE (10,90% do PIB)  
(Figura 3).  

Figura 3 – incidência da tributação em % do pib
Comparativo da situação atual, situação proposta 
e média da OCDE - Valores de 2015
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16 Para efeitos de comparação, adotou-se o mesmo critério da OCDE, que considera o imposto incidente sobre veículos automotores 
como tributo que incide sobre o consumo (ao contrário do Brasil que considera o IPVA como tributo sobre o patrimônio).
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Carga tributária potencial e efetiva

38.  Ao contrário do senso comum, a 
carga tributária brasileira (32,4 % do PIB, em 
2015) está em patamar próximo do que 
se constata no contexto internacional, e é 
inferior à observada na média dos países 
que integram a OCDE (34,1% do PIB).

39.  O propósito de aproximar a 
tributação brasileira da média da OCDE 
requeria um ligeiro aumento da carga 
tributária. Entretanto, nesse estudo, a 
carga foi mantida num mesmo patamar, 
considerando-se a média do período 2005-
2011 (33,48% do PIB), excluindo-se os anos 
atípicos de 2009 e 2010. 

40.  Entretanto, é importante sublinhar que 
a manutenção e consolidação do Estado 
Social exigem algum incremento na carga 
tributária. Assim, caso a sociedade brasileira 
esteja disposta a ampliar ligeiramente a 
atual carga tributária, a Reforma Tributária, 
por seu potencial arrecadatório, pode ser 
um poderoso instrumento econômico 
para promover o ajuste fiscal, abrindo-se 
espaços para revogar o teto dos gastos e 
para promover reforma não excludente da 
Previdência Social. 

Impactos distributivos da Reforma 
Tributária Solidária

41.  A avaliação dos impactos distributivos 
da tributação e do gasto social se ampara 
nas etapas da renda familiar, com cada 
etapa contemplando um dos principais 
instrumentos da politica fiscal:17 

•   Renda original (Renda de 
mercado).

•   Renda inicial (Renda Original mais 
as transferências monetárias da 
Previdência e Assistência Social).

•   Renda disponível (Renda Inicial 
menos tributos diretos).

•   Renda após a tributação (Renda 
disponível menos tributos indiretos).

•   Renda final (Renda após a 
tributação mais provisão pública de 
saúde e educação).

42.  As estimativas dos efeitos redistributivos 
depois de introduzidas as mudanças na 
base de incidência da tributação propostas 
no âmbito desse estudo – elevação da 
tributação direta e redução da indireta – se 
fazem sentir nas alterações dos índices de 
Gini da Renda disponível e da Renda após a 
tributação indireta (Figura 4).

•   Renda Disponível: o índice de Gini 
cai de 0,578 (situação atual) para 
0,552 (proposta), um padrão similar 
ao que se reporta pela OCDE para 
os efeitos da tributação direta. Fica 
patente que o efeito da tributação 
direta nos coloca no grupo daqueles 
países que têm na tributação um 
importante instrumento de justiça 
distributiva. 

•   Renda após a tributação 
indireta: o índice de Gini cai de 
0,612 (atual) para 0,571 (proposta), 
um ganho distributivo (6,6%) de 
grande magnitude, similar ao efeito 
resultante caso o nível mínimo de 
escolaridade de toda a população 
ocupada se situasse no  
ensino médio. 

17 Consultar: SILVEIRA, F. G. Equidade fiscal: impactos 
distributivos da tributação e do gasto social. Brasília: ESAF; 
Tesouro Nacional, 2012 (XVII Prêmio Tesouro Nacional – 2012).



14

Figura 4 – Comportamento do índice de gini decorrente das transferências monetárias 
públicas, da tributação direta, da tributação indireta e da provisão pública
Brasil - Situação atual (2008/09) e situação proposta (rts)
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É possível um sistema tributário 
progressivo

43.  Com as mudanças aqui propostas, 
o sistema tributário brasileiro deixa de 
ser regressivo e passa a ser progressivo: 
a desigualdade da renda cai após a 
tributação indireta, enquanto, atualmente, 
ela aumenta. Esse fato pode ser observado 
pela evolução do índice de Gini entre 
a Renda disponível e a Renda após a 
tributação direta, na situação atual e na 
situação proposta (Figura 5): 

•   Situação atual: o índice de Gini 
eleva-se de 0,591 para 0,612.

•   Situação proposta: o índice de Gini 
declina de 0,591 para 0,571.18 

18 Há uma redução expressiva, portanto, do efeito concentrador da tributação indireta, pois se hoje resulta 
de um aumento do Gini entre a Renda Disponível e a Renda Pós-tributação (3,4 pontos de Gini x 100), a 
proposta atenua o impacto concentrador dos tributos indiretos (para 1,9 pontos de Gini x 100).
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44.  O novo desenho da tributação 
brasileira apresenta as seguintes 
vantagens: 

•  A maioria da população será 
beneficiada com a nova tabela 
progressiva do Imposto de renda, 
que elevaria a tributação para 
apenas 2,73% dos declarantes, 
cerca de 750 mil contribuintes, que 
recebem mais de 40 Salários Mínimos 
mensais. 

•  A maioria das empresas do Simples 
será beneficiada, pois terão suas 
alíquotas efetivas diminuídas, pela 
isenção ou não incidência do IRPJ e 
CSLL. 

•  As empresas médias serão 
beneficiadas pela redução do IRPJ e 
dos tributos cumulativos que incidem 
sobre o consumo (R$ 231 bilhões).

•  As médias e as grandes empresas 
serão beneficiadas pela redução dos 
tributos que incidem sobre a folha de 
pagamentos (R$ 78 bilhões). 

•  Haverá mais justiça fiscal pela 
maior tributação do patrimônio  
e da riqueza (R$ 73 bilhões).

•  Todos ganham com a redução 
da tributação sobre o consumo e 
sobre a folha de pagamento, dada 
a redução da complexidade e 
da cumulatividade dos tributos; a 
menor tributação das camadas de 
média e baixa renda; a melhoria da 
situação financeira das empresas; e 
a elevação da eficiência econômica. 

•  As simulações preservam o Estado 
Social com fontes de financiamento 
mais progressivas. 

•  O novo modelo da tributação 
fortalece as bases do equilíbrio 
federativo. 

•  O sistema tributário brasileiro 
deixa de ser regressivo e passa a ser 
progressivo. 

45.   Além disso, alerta-se para a 
necessidade de se recuperar parte dos 
12,8% do PIB, que desguarnecem os cofres 
públicos, via isenções fiscais e sonegação, 
o que possibilitaria reduzir ainda mais a 
tributação sobre o consumo e evitar a 
criação de novas fontes de financiamento 
da Seguridade Social – mantendo-se o 
mesmo nível de tributação e “simplificando” 
o sistema – promovendo-se uma revisão 
das desonerações e o aperfeiçoamento da 
administração tributária. 
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46.   Conclui-se que não há limitação 
técnica para ampliar a progressividade do 
sistema tributário. O desafio que se coloca é 
de natureza política. 

47.   A questão que deveria orientar o 
debate é: “Qual modelo de Estado a 
sociedade brasileira está disposta a seguir: 
o modelo dos países mais igualitários, que 
combinaram a tributação progressiva 
com o Estado de Bem-estar Social? Ou o 
modelo dos países que fizeram as reformas 
alinhadas com as teorias do Estado Mínimo, 
que destituem este do papel que lhe cabe 
de prover os serviços públicos essenciais ao 
bem-comum?”




