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Personne ne détiendra jamais la vérité absolue sur la propriété juste, la 

frontière juste, la démocratie juste, l’impôt ou l’éducation juste. 

L’histoire des sociétés humaines peut se voir comme celle de la quête de 

la justice. Seules la confrontation minutieuse des expériences historiques 

et personnelles et la délibération la plus étendue peuvent permettre de 

faire des progrès dans cette direction.1  

(PIKETTY, 2019, p. 1.192)   

 
1 Ninguém jamais deterá a verdade absoluta sobre a propriedade justa, a fronteira justa, a democracia justa, o imposto 

ou a educação justa. A história das sociedades humanas pode ser vista como aquela da busca pela justiça. Apenas a 

confrontação minuciosa das experiências históricas e pessoais e a deliberação mais ampla podem permitir que se faça 

progresso nesta direção. (tradução nossa) 



RESUMO 

 

A presente Monografia presta-se a analisar a justiça fiscal à luz das Propostas de Emenda à 

Constituição (PECs) nºs 45 e 110. O objetivo geral da presente pesquisa é analisar as referidas 

PECs para averiguação da possibilidade de, a partir da reforma tributária, tornar mais justo o 

sistema tributário brasileiro, atualmente regressivo, atendendo, assim, aos objetivos da República 

previstos no art. 3º, III da Constituição Federal de erradicação da pobreza e marginalização e a 

redução das desigualdades sociais e regionais. A metodologia utilizada na presente pesquisa 

possui natureza qualitativa, pertencendo ao tipo jurídico-sociológico de investigação, uma vez 

que analisa propostas legislativas com o objetivo de verificar, ao fim, se elas realizam justiça 

fiscal, notadamente mitigando a regressividade da estrutura tributária brasileira. Assim, adota-se 

a vertente jurídico-dogmática de pesquisa, por serem trabalhados elementos internos do 

ordenamento jurídico pátrio, notadamente doutrina, jurisprudência e legislação constitucional e 

infraconstitucional, a fim de explorar o problema proposto através de raciocínio analítico. No que 

tange aos objetivos delimitados, classifica-se a presente pesquisa como exploratória, posto que o 

levantamento bibliográfico realizado visa explicitar o problema, levantando hipóteses a seu 

respeito. Quanto à organização de raciocínio, adota-se na presente pesquisa os métodos 

hipotético-dedutivo e dialético. No tocante às técnicas, a presente pesquisa utiliza de dois 

procedimentos operacionais para sua realização, quais sejam: a pesquisa documental e a pesquisa 

bibliográfica. Por fim, quanto aos instrumentos de análise de conteúdo e coleta de dados, trata-se 

de pesquisa teórica, realizada através de exame da legislação positivada, de projetos de lei, de 

textos doutrinários e da jurisprudência brasileira. Conclui-se que ambas as PECs propõem 

reformas significativas quanto à simplificação do atual modelo tributário, muito complexo e 

burocrático, mas não quanto à modificação da incidência de menor carga tributária sobre o 

consumo. A PEC nº 45, sobretudo, é a que indica menor indício de realização de justiça fiscal, 

pois prevê a majoração da alíquota de tributação sobre o consumo com possibilidade de 

devolução do imposto recolhido aos contribuintes de baixa renda, sem, contudo, indicar 

concretamente de que forma e quando esse sistema de restituição será efetivamente 

implementado; o que pode, inclusive, agravar o problema da regressividade tributária. Assim, 

demonstrou a PEC nº 110 possuir proposições mais razoáveis, que mitigam a complexidade do 

sistema tributário nacional e que efetivam, em certa medida, justiça fiscal, ainda que de maneira 

insuficiente, a partir da apresentação de medidas que objetivam o aumento de impostos sobre a 

renda e o patrimônio; minorando, de certa forma, a regressividade tributária. Conclui-se, ainda, 

que o debate sobre as PECs nºs 45 e 110 necessita de aprofundamento no que tange à alteração da 

carga tributária incidente sobre a renda e o patrimônio, uma vez que a forma de promover uma 

justiça fiscal ampla e eficaz é a partir da redistribuição da renda, o que pressupõe a alteração da 

escolha de bases tributáveis, privilegiando a tributação da renda e do patrimônio em detrimento 

da tributação sobre o consumo. 

 

Palavras-chave: Reforma Tributária. Regressividade Tributária. Justiça Fiscal. 



ABSTRACT 

 

This thesis is intended to analyze tax justice in the light of the Proposed Amendment of the 

Constitution PECs (Propostas de Emendas à Constituição) numbers 45 and 110. The general 

objective of this research is to analyze the referred PECs to ascertain the possibility of, from the 

tax reform, make the Brazilian tax system currently regressive, fairer, thus meeting the objectives 

of the Republic provided for in art. 3, III of the Federal Constitution (art. 3º, III da Constituição 

Federal) for the eradication of poverty and marginalization and the reduction of social and 

regional inequalities. The methodology used in this research has a qualitative nature, belonging to 

the legal-sociological type of investigation, since it analyzes legislative proposals with the 

objective of verifying whether they perform fiscal justice, notably mitigating the Brazilian 

regressive tax system. The legal-dogmatic aspect of research is adopted, since internal elements 

of the national legal system are worked on, notably doctrine, jurisprudence and constitutional and 

infra-constitutional legislation, in order to explore the proposed problem through analytical 

reasoning. With regard to the defined objectives, the present research is classified as exploratory, 

since the bibliographic survey carried out aims to explain the problem, raising hypotheses about 

it. As for the organization of reasoning, the hypothetical-deductive and dialectical methods are 

adopted in this study. Regarding the techniques, the present research uses two operational 

procedures for its realization, which are documentary research and bibliographic research. 

Finally, as for the instruments of content analysis and data collection, it is theoretical research, 

carried out through an examination of concluded legislation, bills, doctrinal texts and the 

Brazilian jurisprudence. It is concluded that both Proposed Amendment of the Constitution 

(PECs) propose significant reforms regarding the simplification of the current tax model, which 

is very complex and bureaucratic, but not regarding the modification of the incidence of a lower 

tax burden on consumption. PEC No. 45, above all, is the one that indicates the least indication of 

fiscal justice since it provides for the increase in the tax rate on consumption with the possibility 

of returning the tax collected to low-income taxpayers without, however, indicating specifically 

what form and when this refund system will be effectively implemented. Which may even 

aggravate the problem of regressive taxes. Thus, PEC No. 110 demonstrated to have more 

reasonable propositions, which mitigate the complexity of the national tax system and that effect, 

to a certain extent, tax justice, even if insufficiently, from the presentation of measures that aim to 

increase taxes on income and net worth; reducing in a way, the regressive tax system. It is also 

concluded that the debate on PECs No. 45 and 110 needs to be deepened in terms of changing the 

tax burden on income and net worth. Since the way to promote, broad and effective tax justice is 

based on the redistribution of income. Which presupposes the change in the choice of tax bases, 

favoring the taxation on income and property over taxation on consumption. 

 

Keywords: Tax Reform. Tax Regression. Tax Justice. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2019), programa da 

Organização das Nações Unidas (ONU), classifica o Brasil como o sétimo país mais desigual do 

mundo e o segundo país com a maior concentração de renda entre os “1% mais ricos”, conforme 

Relatório de Desenvolvimento Humano de 2019. Isso se deve a diversos fatores, como má 

administração e distribuição de recursos públicos, insuficiência de qualidade do sistema 

educacional e, um dos mais fatores mais relevantes, estrutura tributária regressiva, que impacta 

diretamente na forma de distribuição de renda. 

A referida estrutura tributária regressiva brasileira é decorrente de um fenômeno 

conhecido como regressividade tributária, que faz com que os cidadãos com menor capacidade 

contributiva paguem, proporcionalmente, mais tributos do que aqueles com maior capacidade 

contributiva. A regressividade tributária resulta da escolha legislativa em privilegiar a tributação 

sobre o consumo e a folha de salários, em detrimento da tributação sobre a renda e o patrimônio, 

o que impacta diretamente nos cidadãos que possuem menor renda. Os efeitos práticos da 

regressividade tributária são o aumento da desigualdade social e a violação ao Princípio da 

Capacidade Contributiva, previsto no art. 145, §1º da Constituição Federal. 

Com o objetivo de reformar o sistema tributário brasileiro no que tange à 

competência tributária, que é tema tratado exclusivamente na Constituição Federal, tramitam 

atualmente na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, respectivamente, as Propostas de 

Emenda à Constituição (PECs) nºs 45 e 110. Discute-se, porém, na doutrina tributária se as 

reformas propostas pelas referidas PECs minorarão ou agravarão o problema da regressividade 

tributária e, consequentemente, da desigualdade social. Destaca-se esse receio entre a doutrina 

porque a pauta das reformas propostas recai sobretudo sobre a simplificação do sistema tributário 

nacional, o que demonstra que a análise do legislador sobre as PECs tem sido realizada sem 

tamanho enfoque à questão da regressividade tributária. 

A discussão teórica estabelecida sobre as referidas PECs demonstra a sua relevância 

por recair sobre a análise dos aspectos constitucional e social do sistema tributário brasileiro e das 

reformas a ele propostas: constitucional, pois tem-se que a regressividade tributária viola 

frontalmente princípios constitucionais do Direito Tributário, como o da Capacidade Contributiva 

e o da Solidariedade Social; social, pois o estabelecimento de um sistema tributário regressivo 



12 

 

impacta proporcionalmente na desigualdade social do país. Além de academicamente relevante, a 

discussão teórica também se mostra democrática e participativa, através de audiências realizadas 

nas Comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, devido ao vulto social do tema. 

Assim, justifica-se a importância da análise da concretização de justiça fiscal à luz 

das reformas tributárias propostas pelas PECs nºs 45 e 110, por trazerem proposições e 

modificações que impactarão na vida da população brasileira. Sendo a má distribuição de renda 

um dos efeitos gerados pela estruturação regressiva do sistema tributário brasileiro, percebe-se 

que é socialmente relevante a mitigação da regressividade tributária, passível de ser 

proporcionada por uma reforma expressiva da atual estrutura tributária. 

Ante o exposto, considerando a premente necessidade de reforma da estrutura 

tributária brasileira, posto que, por ser regressiva, afronta princípios constitucionais do Direito 

Tributário e resulta em desigualdade social, a presente pesquisa propõe-se a responder à seguinte 

questão: em que medida as Propostas de Emenda à Constituição nºs 45 e 110 propõem justiça 

fiscal, notadamente mitigando o fenômeno da regressividade no sistema tributário brasileiro? 

Como hipótese de possível solução para a questão acima descrita, tem-se que, devido 

à ausência de proposições efetivas de alteração do sistema tributário brasileiro para torná-lo 

progressivo, priorizando a tributação da renda e do patrimônio e mitigando, consequentemente, a 

regressividade tributária, considera-se que há indícios insuficientes de que a reforma tributária 

proposta pela PEC nº 45 realize justiça fiscal. Quanto à PEC nº 110, há evidências de maior 

efetivação de justiça fiscal, porém exíguas as evidências de que esta justiça seja ampla e eficaz. 

Diante disto, o objetivo geral desta pesquisa é analisar as Propostas de Emenda à 

Constituição nºs 45 e 110 para averiguação da possibilidade de, a partir da reforma tributária, 

tornar mais justo o sistema tributário brasileiro, atualmente regressivo, atendendo, assim, aos 

objetivos da República previstos no art. 3º, III da Constituição Federal de erradicação da pobreza 

e marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Visando atingir este objetivo 

geral, tem-se como objetivos específicos a análise da atual situação do sistema tributário e da 

sociedade brasileiros, a identificação dos princípios constitucionais do Direito Tributário que 

impõem progressividade ao sistema tributário, o exame das referidas PECs à luz do fenômeno da 

regressividade tributária e, por fim, a exploração de estudos doutrinários a respeito da temática.  

A pesquisa proposta possui natureza qualitativa, pertencendo ao tipo jurídico-
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sociológico de investigação, uma vez que analisa propostas legislativas (Propostas de Emenda à 

Constituição nºs 45 e 110) com o objetivo de verificar, ao fim, se elas realizam justiça fiscal, 

notadamente mitigando a regressividade da estrutura tributária brasileira. Assim, adota-se a 

vertente jurídico-dogmática de pesquisa, por serem trabalhados elementos internos do 

ordenamento jurídico pátrio, notadamente doutrina, jurisprudência e legislação constitucional e 

infraconstitucional, a fim de explorar o problema proposto através de raciocínio analítico. 

No que tange aos objetivos delimitados, classifica-se a presente pesquisa como 

exploratória, posto que o levantamento bibliográfico realizado visa explicitar o problema, 

levantando hipóteses a seu respeito. Quanto à organização de raciocínio, adota-se na presente 

pesquisa os métodos hipotético-dedutivo e dialético. No tocante às técnicas, a presente pesquisa 

utiliza de dois procedimentos operacionais para sua realização, quais sejam: a pesquisa 

documental e a pesquisa bibliográfica. Por fim, quanto aos instrumentos de análise de conteúdo e 

coleta de dados, trata-se de pesquisa teórica, realizada através de exame da legislação positivada, 

de projetos de lei, de textos doutrinários e da jurisprudência brasileira. 

Inicia-se o presente trabalho, em seu primeiro capítulo, com a análise do atual sistema 

tributário brasileiro, a fim de explicitar os seus dois maiores problemas, que são a complexidade e 

a regressividade tributária, além de demonstrar que a existência desses problemas é um consenso 

na doutrina tributária. 

Em seguida, no segundo capítulo, passa-se à apresentação do panorama da 

desigualdade social no Brasil, primeiramente delimitando a situação brasileira no contexto 

mundial da desigualdade social e, por fim, demonstrando a ocorrência da desigualdade social 

como um dos efeitos do fenômeno da regressividade tributária. 

Passa-se, logo, ao terceiro capítulo, em que são explorados dois princípios 

constitucionais do Direito Tributário que, em consonância com os objetivos da República 

previstos no art. 3º da Constituição Federal, impõem progressividade ao sistema tributário, quais 

sejam: o Princípio da Capacidade Contributiva e o Princípio da Solidariedade Social. 

Ao fim, no quarto e último capítulo, o presente trabalho cumpre-se a examinar as 

Propostas de Emenda à Constituição nºs 45 e 110, analisando o seu conteúdo e as consequentes 

alterações propostas, sobretudo no que tange ao impacto das alterações no fenômeno da 

regressividade tributária a partir de críticas doutrinárias formuladas sobre as referidas PECs. 
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2 ANÁLISE DO ATUAL SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

O sistema tributário brasileiro apresenta problemas que precisam ser solucionados 

mediante reforma das legislações constitucional e infraconstitucional tributárias, dentre os quais 

destacam-se a complexidade e a regressividade tributária. Neste sentido, Moreira; Amoni (2019, 

p. 125) entendem ser “de conhecimento geral que possuímos um sistema tributário altamente 

complexo e oneroso, que tende a beneficiar o abastado em detrimento ao hipossuficiente, 

colocando de lado os ditames da justiça fiscal”. 

Diante disso, este capítulo do presente trabalho dedica-se a analisar o atual sistema 

tributário brasileiro, explicitando as origens e as consequências de dois de seus problemas, que 

são a complexidade e a regressividade tributária. Cumpre ressaltar que o sistema tributário 

brasileiro possui outros problemas, tais como a iniquidade e a opacidade2, mas realiza-se no 

presente trabalho uma análise focada sobretudo nos problemas da complexidade e da 

regressividade tributária para fins de recorte metodológico. 

 

2.1 Complexidade 

É pacífico na doutrina tributária que o sistema tributário brasileiro carece de 

simplificação, pois sua complexidade gera ônus para os contribuintes. As consequências de um 

sistema tributário complexo são muitas, em âmbito interno e em âmbito internacional. Em âmbito 

interno, a principal consequência da complexidade se evidencia na insegurança jurídica, que pode 

ser verificada pelo imenso contencioso que existe nos Tribunais brasileiros envolvendo o Direito 

Tributário. O impacto do contencioso tributário é demonstrado pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) no relatório Justiça em Números de 2019: 

Historicamente as execuções fiscais têm sido apontadas como o principal fator de 

morosidade do Poder Judiciário. [...] 

Os processos de execução fiscal representam, aproximadamente, 39% do total de casos 

pendentes e 73% das execuções pendentes no Poder Judiciário, com taxa de 

congestionamento de 90%. Ou seja, de cada cem processos de execução fiscal que 

tramitaram no ano de 2018, apenas 10 foram baixados. Desconsiderando esses 

processos, a taxa de congestionamento do Poder Judiciário cairia em 8,5 pontos 

 
2 Entendem Appy et al (2020) que a iniquidade “se revela na isenção de certos rendimentos auferidos tipicamente por 

pessoas de renda elevada e no tratamento desigual entre a renda de empregados formais, sujeitos à tributação 

progressiva, e a renda de profissionais organizados como pessoas jurídicas para beneficiar-se de tributação reduzida” 

e que a opacidade se revela “para os cidadãos a respeito da carga tributária efetivamente suportada”. 
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percentuais, passando de 71,2% para 62,7% em 2018. (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2019, p. 131) 

Além disso, em âmbito internacional, as complicações de um sistema tributário 

complexo se apresentam sobretudo em forma de repulsão de investimentos internacionais, o que 

resulta em redução do potencial de crescimento do Brasil, tendo esta redução impactos 

econômicos e sociais. 

Para Maia (2019), a complexidade do sistema tributário brasileiro deriva do rol 

taxativo, porém extenso, de tributos que podem ser instituídos pelos entes federativos. No mesmo 

diapasão, Moreira; Amoni (2019, p. 125) explicitam que “a própria estrutura federativa, 

composta por três entes autônomos tributantes (União, Estados e Municípios) prejudica a 

simplicidade sistêmica, já que infindáveis tributos podem ser instituídos”. Nesse sentido, os bens 

e serviços se destacam como fontes de tributação sobre as quais incidem diversos tributos (IPI, 

PIS e COFINS; ICMS; e ISS)3, instituídos por diferentes entes federativos (União, Estado e 

Município). Considerando que o Brasil possui 5.570 Municípios, 26 Estados e 1 Distrito Federal, 

somando estes à União, tem-se o total de 5.598 entes federativos, cada um com sua competência, 

constitucionalmente delimitada, para a instituição de tributos. 

Além da competência para a instituição de diversos tributos, os entes federativos 

ainda possuem as respectivas funções fiscais, ou seja, a regulamentação, a fiscalização e o 

lançamento de tributos. Para viabilizar a arrecadação e a fiscalização de tributos, os entes 

federativos produzem, de forma descentralizada, diversas normas (aqui entendidas como leis, 

decretos, portarias, regulamentos e resoluções) que geram aos contribuintes obrigações tributárias 

principais ou acessórias. A obrigação tributária principal consiste no pagamento do tributo 

propriamente dito ou de multa. A obrigação acessória, por sua vez, conforme art. 113 do Código 

Tributário Nacional (Brasil, 1966), consiste em obrigação de fazer ou não fazer imposta ao 

contribuinte para facilitar a fiscalização e a arrecadação do tributo pelo ente federativo. 

As obrigações acessórias, que facilitam para o Poder Público o procedimento de 

cobrança dos tributos, contudo, em nada facilitam o procedimento de recolhimento dos tributos 

pelos constituintes. Conforme já dito, o Brasil possui vários entes federativos com competência 
 

3 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS); Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestação de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS); e Imposto Sobre 

Serviços (ISS) 
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tributária para instituição de normas, o que torna extenso o rol normativo que trata sobre as 

referidas obrigações acessórias.  

Neste sentido, a legislação tributária brasileira tornou-se um complexo emaranhado 

de normas referentes às obrigações acessórias. Tamanha a quantidade de normas existentes sobre 

o tema, Las Casas (2014) noticiou o lançamento de um livro, compilado por advogado brasileiro, 

contendo toda a legislação tributária do país até aquele momento; o que resultou em uma obra de 

7,5 toneladas, 41.000 páginas e 2,10 metros de altura. Ainda, estudo do Instituto Brasileiro de 

Planejamento e Tributação (IBPT, 2019) demonstra que desde a promulgação da Constituição de 

1988 até 2019, foram editadas 403.322 normas em matéria tributária, o que resulta em mais de 

2,14 normas tributárias por hora, considerando apenas os dias úteis. 

A adequação pelos contribuintes a tantas normas existentes, além de burocrático, 

torna o sistema tributário extremamente oneroso ao contribuinte brasileiro, pois gera elevados 

custos de conformidade tributária, ou seja, custos com pessoal e operação para apuração e 

recolhimento dos tributos, além dos custos decorrentes de contencioso tributário. Conforme 

demonstrado por relatório do Grupo do Banco Mundial (2019), o Brasil compõe o ranking dos 

países que demandam mais horas para apuração de tributos, com gasto médio de 1.958 horas 

anuais pelos contribuintes; número que, por si só, demonstra o dispêndio de tempo e outros 

recursos pelos contribuintes para atender à tamanha prática regulatória brasileira. Assim, 

demonstra-se relevante a discussão, pelo legislador e pela doutrina tributária, de soluções que 

visem reduzir a complexidade do sistema tributário brasileiro. 

As reformas tributárias propostas pelas PECs nºs 45 e 110 oferecem uma 

simplificação deste atual sistema tributário. Por esta razão, entende Saunders (2019, p. 36) que 

“defensores da imediata necessidade da alteração constitucional para desburocratizar nosso 

sistema fiscal requerem a celeridade da apreciação dos projetos”. Contudo, requer-se uma análise 

mais minuciosa das referidas propostas, uma vez que estas demonstram poucas soluções para a 

resolução do outro problema, anteriormente citado, do sistema tributário, qual seja: a 

regressividade tributária.   
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2.2 Regressividade tributária 

O legislador brasileiro, ao formular o sistema tributário, estabeleceu diversas fontes 

de tributação e atribuiu, para cada uma delas, diferentes cargas tributárias. Destacam-se como 

principais fontes de tributação a renda, o patrimônio, a folha de salários e o consumo. Dentre 

essas fontes de tributação, o consumo (aqui considerados os bens e os serviços) é objeto de 

incidência de maior carga tributária e o patrimônio e a renda, de menor carga. Isso gera um 

fenômeno conhecido como regressividade tributária, que faz com que os cidadãos com menor 

capacidade contributiva paguem, proporcionalmente, mais tributos do que aqueles com maior 

capacidade contributiva. Neste mesmo sentido, Maia afirma que: 

O legislador infraconstitucional optou por concentrar os tributos sobre o consumo (bens 

e serviços), de onde vem praticamente 50% da arrecadação tributária no Brasil, em 

detrimento de outras bases como renda e propriedade. Ao se concentrar a tributação no 

consumo, faz-se com que a população mais pobre, pague, proporcionalmente, mais 

tributos que a população mais abastada. (MAIA, 2019, p. 398) 

Exemplificando o fenômeno da regressividade tributária, Saunders explica que: 

Não precisamos explicar muito que vivemos em um regime tributário regressivo, ou 

seja, nosso sistema de tributação arrecada proporcionalmente mais de quem ganha 

menos. Por exemplo: uma empregada doméstica ao comprar uma geladeira pagará de 

imposto o mesmo valor que será recolhido por um banqueiro que comprar essa mesma 

mercadoria. Ainda que o rendimento deste contribuinte seja muito maior do que o 

montante ganho por uma empregada, a tributação sofrida por ele é exatamente a mesma 

de uma pessoa de baixa renda. Nessa (“hipotética”) situação, houve um efeito regressivo 

cobrando proporcionalmente mais de quem ganha menos. (SAUNDERS, 2019, p. 40) 

Assim, a regressividade tributária deriva da escolha das bases tributáveis pelo 

legislador brasileiro. Atualmente, há uma predileção pela tributação sobre o consumo (bens e 

serviços), o que faz com que o sistema tributário seja regressivo. Entendem Moreira; Amoni 

(2019, p. 125) que em que pese as “bases tributárias brasileiras (consumo, renda, propriedade e 

folha de salários) serem as mesmas eleitas em países desenvolvidos ao redor do mundo, o modo 

de incidência delas não guarda, em suas gêneses, a justiça como parâmetro”.  

Cumpre comparar, portanto, a incidência da carga tributária do Brasil com a de outros 

países, notadamente os países integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE); organização esta que reúne os países que possuem as economias maior e 

melhor desenvolvidas do mundo. Conforme compilação realizada por Delgado (2019) dos dados 

dos relatórios da OCDE de 2016-2017, a tributação média no Brasil sobre o consumo (bens e 
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serviços) é de 48,38%, enquanto a tributação média dos países da OCDE é de 38,2%. Já no que 

se refere à tributação sobre a folha de salários, a tributação média no Brasil é de 26,68%, 

enquanto a tributação média dos países da OCDE é de 16,38%. Em contrapartida, no que tange à 

tributação sobre a renda, a tributação média no Brasil é de 20,35%, enquanto a tributação média 

dos países da OCDE é de 38,9%. Por fim, no tocante à tributação sobre a propriedade, a 

tributação média no Brasil é de 4,60%, enquanto a mesma média entre os países da OCDE é de 

6,48%. É possível, ainda, comparar a situação brasileira com cada país-membro da OCDE 

individualmente considerado: 

Figura 1 – Brasil X OCDE

 

Fonte: DELGADO, 2019. 

 

Esses dados demonstram claramente que o Brasil vai em contramão à tendência de 

tributação dos países mais desenvolvidos, privilegiando a tributação sobre o consumo e a folha de 

salários em detrimento da tributação sobre a renda e o patrimônio. Conforme se demonstrará mais 

detalhadamente no capítulo seguinte do presente trabalho, privilegiar a tributação sobre o 

consumo faz com que os contribuintes com menor capacidade contributiva comprometam grande 

parte de suas rendas apenas para o pagamento desses tributos, enquanto os contribuintes com 

maior capacidade contributiva não comprometem sua renda na mesma proporção para pagarem 

tributos incidentes sobre essa base tributável, o que aumenta a desigualdade social.  
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Essa tributação que incide sobre os bens e serviços ocorre sobretudo de forma 

indireta, de forma que o contribuinte de direito, que neste caso é o fornecedor de produto ou o 

prestador de serviços, transfere o ônus econômico do pagamento do tributo para o contribuinte de 

fato, que neste caso é o consumidor, fazendo com que a tributação seja integralmente suportada 

pelo consumidor final. Sobre regressividade tributária e tributos indiretos, Moreira; Amoni 

entendem que: 

Tributos indiretos, aqueles que oneram o consumo, são a tônica no nosso ordenamento 

jurídico, ferindo de morte o princípio da capacidade contributiva. [...] 

Para que tenhamos um sistema tributário eficiente, os impostos diretos, aqueles que 

levam em conta o caráter pessoal do contribuinte, como a renda e o patrimônio, devem 

ter como característica primordial a progressividade4, respeitando a capacidade 

econômica e atendendo políticas de distribuição de renda. Já os impostos indiretos, 

aqueles incidentes sobre o consumo, devem possuir alíquotas seletivas e diferenciadas, 

de acordo com a essencialidade ou não de determinado produto. (MOREIRA; AMONI, 

2019, p. 125) 

Será demonstrada com mais detalhes no terceiro capítulo do presente trabalho a 

preocupação do legislador constituinte brasileiro com o aspecto de justiça do sistema tributário, 

em consonância com os princípios constitucionais da Capacidade Contributiva e da Solidariedade 

Social, que, por sua vez, são instrumentos para a concretização dos objetivos fundamentais da 

República de erradicação da pobreza e da marginalização e de redução das desigualdades sociais 

e regionais. Para o momento, basta o entendimento de que um sistema tributário dotado de 

regressividade não é, em nada, compatível com a própria Constituição brasileira, formulada sob o 

paradigma do Estado Democrático de Direito e, logo, baseada no respeito precípuo à dignidade 

humana. 

Assim, por ter o constituinte demonstrado expressa preocupação com o caráter de 

justiça dos tributos, conclui-se que a Constituição Federal buscava privilegiar um sistema 

tributário progressivo, em que o contribuinte que possui maior capacidade econômica é também o 

que mais sofre os efeitos da tributação. Contudo, diante da preocupante presença da 

regressividade no atual sistema tributário brasileiro, é possível concluir que não foi alcançado o 

objetivo do constituinte, no que tange ao aspecto de justiça do tributo. Assim entende Godoi, ao 

afirmar que: 

é essencial partir de uma constatação grave e perturbadora: o sistema tributário 

 
4 Os autores conceituam progressividade como a “Característica dos impostos diretos que decorre da capacidade 

contributiva do sujeito passivo da obrigação tributária (quem ganha mais deve arcar com mais)”. 
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desenhado na Constituição de 1988 foi ignorado, e em muitos casos frontalmente 

contrariado, pela legislação infraconstitucional dos últimos 30 anos. 

O sistema tributário desenhado na Constituição de 1988 não é, de forma alguma, o 

sistema tributário regressivo, injusto, imprevisível e caótico que se construiu ao longo 

das últimas três décadas. O constituinte de 1987/88 optou claramente por impostos com 

caráter pessoal e graduados pela capacidade econômica do contribuinte (art. 145, §1º) 

[...]. (GODOI, 2019, p. 722) 

Verifica-se, assim, que a incidência de maior carga tributária sobre os bens e serviços 

onera sobretudo os mais pobres, aumentando a desigualdade social tão presente no Brasil. 

Portanto, devido à tamanha importância da minoração das desigualdades no Brasil, imperativo se 

faz que as propostas de reforma tributária apresentem soluções para a resolução do problema da 

regressividade tributária, posto que causadora de desigualdade social. 

Assim entende Monica de Bolle, economista que, quando questionada, em entrevista 

concedida ao JOTA, sobre a principal deficiência do atual modelo tributário do país respondeu 

que: 

A meu ver, há dois problemas principais. O primeiro é a regressividade. O sistema 

tributário brasileiro tende a aumentar e não a diminuir a desigualdade. Por isso, um dos 

objetivos da reforma tem que ser tornar a cobrança de impostos menos regressiva. 

O segundo problema é a complexidade do sistema tributário. Há muitos tributos, 

cobranças em cascata, tornado difícil para indivíduos e empresas calcular os impostos 

que vão pagar. 

É um ônus, uma carga muito pesada na economia brasileira que foi se desenvolvendo 

dessa forma intrincada e complexa de uma maneira meio orgânica, em resposta aos 

problemas fiscais do país.  

Resumindo: simplificação é fundamental, mas não pode haver simplificação sem 

remediar o problema da regressividade. (OYAMA, 2020) 

No mesmo sentido, Maia defende que: 

uma reforma tributária no Brasil não pode ter como objetivo único a simplificação, pois, 

apesar deste ser um problema relevante, temos outro problema tão grave quanto. 

Julgamos que o sistema tributário também tem como uma de suas funções ser 

instrumento de justiça, podendo ser aplicado para reduzir as desigualdades existentes no 

país. (MAIA, 2019, p. 422) 

Ainda, o R7 (2020) noticiou que o Deputado Federal Aguinaldo Ribeiro, relator da 

Comissão Mista da PEC nº 45, defendeu que “vai ser necessário avançar em uma discussão mais 

progressiva, de atuar em impostos para taxar quem hoje é menos taxado, porque nosso sistema 

tributário é injusto e taxa mais os mais pobres”. 

Portanto, as Propostas de Emenda à Constituição nºs 45 e 110 devem ser analisadas 

tendo em vista não apenas o fator da simplificação, mas também o da progressão, para concluir se 

elas propõem justiça fiscal, notadamente mitigando o fenômeno da regressividade no sistema 
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tributário brasileiro.  

Conforme anteriormente dito, uma das consequências da regressividade tributária é o 

aumento da desigualdade social. Em decorrência de seu sistema tributário regressivo e de outros 

problemas que causam e/ou agravam a desigualdade social, tais como a má administração e 

distribuição de recursos públicos e a notável improbidade de parte dos administradores públicos 

brasileiros, o Brasil é considerado um dos países mais desiguais do mundo, conforme se 

demonstrará no capítulo seguinte; razão pela qual tem-se como essencial a mitigação da 

regressividade tributária. 
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3 ANÁLISE DO PANORAMA DA DESIGUALDADE SOCIAL NO BRASIL 

 

O presente capítulo desta pesquisa dedica-se a apresentar o panorama da desigualdade 

social no Brasil, demonstrando a importância da análise da concretização de justiça fiscal à luz 

das reformas tributárias propostas pelas PECs nºs 45 e 110, por trazerem proposições e 

modificações que impactarão na vida da população brasileira; impactos estes que podem agravar 

ou minorar o problema da desigualdade presente nesta sociedade. 

 

3.1 Análise da situação brasileira no contexto mundial da desigualdade social 

O Brasil possui uma sociedade desigual, marcada por má distribuição da renda. Uma 

das razões da desigualdade social se deve, aliás, ao fato de grande parte da renda de um país ficar 

concentrada dentre uma pequena parte da sua população. Daí surge a expressão “1% mais ricos”, 

que se refere ao 1% da população de um país que detém maior capacidade econômica que todos 

os outros 99% da população. Conforme noticiou Nitahara (2019), no último estudo de estimativas 

da população divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com data 

referência de 01/07/2019, o Brasil possuía população total de 210.147.125 habitantes. Com base 

nesses dados, é possível afirmar que 2.101.471,25 brasileiros, o que corresponde a 1% da 

população brasileira, detém mais renda do que todos os outros 208.045.654 brasileiros, o que 

corresponde a 99% da população do Brasil. Essa enorme concentração de renda entre uma 

pequena parcela da sociedade brasileira é notável e demonstrada em pesquisas realizadas 

internamente e a nível internacional. 

A análise da desigualdade social e da concentração de renda presentes na sociedade 

brasileira feita num contexto mundial resulta em um mau posicionamento do Brasil no ranking da 

desigualdade social: conforme anteriormente exposto, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD, 2019) considerou o Brasil o sétimo país mais desigual do mundo e o 

segundo país com a maior concentração de renda entre os 1% mais ricos. Essa segunda colocação 

se deve ao fato de que, ainda segundo o PNUD (2019), a parcela dos 1% mais ricos do país 

concentra 28,3% da renda total brasileira, ao mesmo tempo que a parcela dos 10% mais ricos 

concentra 41,9% da renda total do país, enquanto a parcela dos 40% mais pobres do Brasil 

concentra apenas 10% da renda. 
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Essa concentração de renda pode ser também verificada na pesquisa publicada pelo 

IBGE (2019), que apresentou, nos primeiros resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 

dos anos de 2017 a 2018, dados que possibilitam a análise da concentração dos rendimentos e 

variações patrimoniais na sociedade brasileira: 

 

Figura 2 – Rendimento total e variação patrimonial médio mensal familiar 

acumulado, por classes de rendimento total e variação patrimonial mensal 

familiar, segundo a situação do domicílio e as Grandes Regiões - período 2017-2018 

 

Fonte: IBGE (2019, p. 58) 

 

Esses dados apresentam uma comparação entre rendimento total e variação 

patrimonial mensal de diferentes classes familiares. Na primeira classe se encontram as famílias 

que viviam, ao tempo da pesquisa, com até R$1.908,00, valor que correspondia a 2 salários 
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mínimos vigentes à época da coleta de dados. Segundo o IBGE (2019, p. 59) sobre as famílias 

incluídas nessa classe “23,9% das famílias estão nesta primeira classe. Ou seja, quase ¼ das 

famílias brasileiras viviam com um orçamento mensal cujas as receitas eram de, no máximo, dois 

salários mínimos. Este percentual corresponde a um grande contingente com cerca de 44,8 

milhões de pessoas em 16,5 milhões de famílias”. Em comparação, sobre a última classe, 

composta das famílias que viviam com mais de R$23.850,00 (valor correspondente a mais de 25 

salários mínimos vigentes à época da pesquisa), o IBGE (2019, p. 59) explicou que: “Na última 

classe estão apenas 2,7% das famílias brasileiras que receberam mais de 25 salários mínimos (R$ 

23 850,00) [...] Dessa forma este grupo se apropria de quase 1/5 de todos os valores recebidos 

pelas famílias brasileiras (mais especificamente 19,9%)”. 

Conforme narram Canzian; Mena (2019), citando dados apresentados pelo Relatório 

da Desigualdade Global, da Escola de Economia de Paris, o Brasil se apresenta atualmente como 

“o país democrático que mais concentra renda no 1% do topo da pirâmide. Só o Qatar, emirado 

árabe absolutista de 2,6 milhões de habitantes e governado pela mesma dinastia desde meados do 

século 19, supera, por pouco, o Brasil”. O ranking ainda demonstra que 28,3% dos rendimentos 

brutos totais se concentra dentre os 1% mais ricos do Brasil: 

 

Figura 3 – Ranking da concentração no topo 

 

Fonte: CANZIAN; MENA, 2019 

 

Em interpretação do gráfico acima, Canzian; Mena afirmam que:  

A partir de dados que combinam pesquisas domiciliares, contas nacionais e declarações 
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de imposto de renda, o relatório mostra que esse 1% super-rico (cerca de 1,4 milhão de 

adultos) captura 28,3% dos rendimentos brutos totais e recebe individualmente, em 

média, R$ 106,3 mil por mês pelo conjunto de todas as suas rendas – segundo valor de 

2015 atualizado na base do WID (World Inequality Database).  

Como comparação, os 50% mais pobres (71,2 milhões de pessoas) ficam com 13,9% do 

conjunto de todos os rendimentos, menos da metade do que é recebido pelo 1% no topo. 

(CANZIAN; MENA, 2019) 

Neri (2019), por sua vez, demonstra no relatório A Escalada da Desigualdade, 

publicado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a comparação 

entre o crescimento da renda nos períodos de 2014 a 2019, sendo que restou constatado que a 

metade mais pobre da população brasileira teve um decréscimo de -17,1% na sua renda. Os 

outros 40% da população, considerados pela pesquisa como classe média, tiveram um decréscimo 

de -4,16% em sua renda. Neste interim, os outros 10% da população, que são os mais ricos, 

tiveram acréscimo de 2,55% em sua renda. Por fim, os 1% mais ricos (incluídos no último grupo 

citado) experimentaram acréscimo de 10,11% na sua renda neste mesmo período. Esses dados 

demonstram que mesmo após uma crise econômica, notória e experimentada mundialmente 

sobretudo entre os anos de 2008 e 2013, a parte mais rica da população brasileira teve um 

aumento na sua renda. O mesmo não se pode afirmar, entretanto, da parte mais pobre da 

população, que teve perda na sua renda; o que apenas intensificou a desigualdade social no 

Brasil. 

A eventual disparidade de resultados entre as pesquisas apresentadas decorre da 

metodologia de coleta e processamento de dados utilizada em cada pesquisa, bem como da data 

de coleta dos dados utilizados em cada uma. Fato é que todas elas demonstram que o Brasil 

possui extrema desigualdade, onde poucas pessoas detêm grande parte do patrimônio e da renda 

disponível no país e muitas pessoas detêm pouca renda ou patrimônio; ou seja, todas as pesquisas 

indicam, além da existência da desigualdade social no Brasil, que a renda brasileira é má 

distribuída.  

A má distribuição de renda é devida, principalmente, pela composição dos 

rendimentos e fontes de patrimônio que varia entre as diferentes classes sociais existentes, mas é 

devida também pela regressividade tributária. Ora, se a parte mais rica da população não precisa 

onerar grande parte de suas receitas com o pagamento de tributos, logicamente se torna mais fácil 

concentrar renda. A concentração de renda, por sua vez, é uma das causas do fenômeno da 

desigualdade social; sendo, inclusive, um indicador para mensuração da referida desigualdade. 
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Essencial, portanto, a supressão da característica de regressividade do sistema tributário 

brasileiro, posto que uma de suas implicações é a própria desigualdade social.  

 

3.2 Desigualdade social como um dos efeitos da regressividade tributária 

A má distribuição de renda, demonstrada anteriormente por meio de apresentação de 

dados, é, portanto, um dos efeitos gerados pela estruturação regressiva do sistema tributário 

brasileiro, razão pela qual é socialmente relevante a mitigação da regressividade tributária, 

passível de ser proporcionada por uma reforma expressiva da atual estrutura tributária. 

A existência da regressividade tributária no sistema tributário brasileiro pode ser 

demonstrada pelos dados apresentados em pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2009) que, afirmando haver iniquidade tributária no Brasil, comprovou que quanto maior 

a renda mensal familiar, menor a carga tributária sobre ela incidente. Assim, em 2008, famílias 

com renda mensal de até 2 salários mínimos destinaram 53,9% da referida renda para o 

pagamento de tributos; enquanto famílias com renda mensal de mais de 30 salários mínimos 

destinaram apenas 29%.  

Isso ocorre porque, uma vez que o Brasil privilegia a tributação sobre o consumo em 

detrimento da tributação sobre a renda e o patrimônio, o que já restou demonstrado no primeiro 

capítulo do presente trabalho, as camadas mais pobres da população despendem maior parte dos 

seus rendimentos para o pagamento de tributos, uma vez que a maior parte das suas despesas 

incide sobre bens e serviços consumíveis. É possível verificar essa constatação a partir dos dados 

apresentados pelo IBGE (2019) nos primeiros resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 

dos anos de 2017 a 2018: 
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Figura 4 – Distribuição da despesa monetária e não monetária média mensal familiar, 

por classes extremas de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar, 

segundo os tipos de despesas selecionadas - Brasil - período 2017-2018 

 

Fonte: IBGE (2019, p. 46) 

 

Os referidos dados foram interpretados por Maia, que explicou que:  

Pela análise da tabela acima, é possível perceber que as despesas de consumo (despesas 

compostas por: alimentação, habitação, transporte, assistência à saúde, educação e outras 

despesas de consumo), totalizam 92,6% de todas as despesas das famílias que auferem 

até 2 salários-mínimos, ao passo que para as famílias que auferem mais de 25 salários-

mínimos as mesmas despesas representam 66,3% de todas as despesas desse grupo. 

Também é importante destacar que, em média, 81% das despesas dos brasileiros são 

despesas de consumo. 

Tais informações demonstram por si só, que qualquer alteração na tributação do 

consumo impactará em uma escala muito maior os contribuintes com rendimentos mais 

baixos. (MAIA, 2019, p. 402) 
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Ainda, a afirmação de que os contribuintes com menor capacidade contributiva 

pagam, proporcionalmente, mais tributos do que os contribuintes com maior capacidade 

contributiva é demonstrada por Godoi a partir do exemplo: 

O contribuinte de classe média, cujo patrimônio, quando existe, se resume quase sempre 

a uma casa/apartamento e a um automóvel, tem que submeter todo o seu patrimônio 

anualmente a dois impostos, o IPTU e o IPVA, o primeiro com alíquota ao redor de 1% 

e o segundo com alíquota ao redor de 4% (veículos de passeio). 

À medida que se vai subindo na pirâmide social, a proporção do patrimônio imobiliário 

e veicular vai caindo, até que, nos últimos estratos sociais, praticamente todo o 

patrimônio dos indivíduos é formado por participações societárias, investimentos e 

aplicações financeiras, todos eles livres de tributação. Caso o multimilionário ou a 

multimilionária tenha uma queda por iates, aviões, joias, cavalos árabes e obras de arte, 

seu patrimônio também estará a salvo de tributos, ao contrário do que ocorre com o 

patrimônio do cidadão da classe média, que todos os dias aprende pelo rádio e pela 

televisão que a solução para a crise econômica é reduzir os altos impostos que incidem 

sobre todos os cidadãos. (GODOI, 2019, p. 724) 

No mesmo sentido, Ribeiro explicita que: 

Assim, a tributação sobre o consumo, embora dirigida à população por inteiro, atinge 

mais pesadamente os mais pobres que gastam todos os seus rendimentos na aquisição de 

bens e serviços essenciais à sua própria sobrevivência. A esses, não é possível amealhar 

patrimônio. Já a tributação da renda, em geral dirigida aos extratos que superem o 

mínimo existencial, atinge em maior grau, em um plano ideal, os rendimentos mais 

elevados. Por essas razões, a tributação sobre o consumo favorece a acumulação de 

capital, sendo um meio inferior de promoção da justiça distributiva, tendo quase sempre 

um efeito regressivo, na medida em que os consumidores suportam a carga tributária 

sobre os bens e serviços cuja aquisição para os mais pobres, por meio de itens essenciais 

à própria sobrevivência, esgota inteiramente todos os seus recursos. Essas camadas 

excluídas também não conseguem poupar o suficiente para formar patrimônio a ser 

tributado. Em síntese, os tributos sobre consumo, sendo reais e indiretos, quando 

aplicáveis à generalidade dos produtos sobrecarregam os preços, onerando 

regressivamente os mais pobres. (RIBEIRO, 2019, p. 15-16) 

Diante de todo o exposto, é possível verificar que a predileção do legislador brasileiro 

pela tributação sobre o consumo (bens e serviços) faz com que a parcela mais pobre da população 

do Brasil pague, proporcionalmente, mais tributos do que a parcela populacional mais rica, uma 

vez que é em consumo que os mais pobres despendem a maior parte de seus rendimentos. Daí 

tem-se a regressividade tributária e, como uma de suas consequências, a própria desigualdade 

social. Nesse sentido, para que seja viável a análise de promoção de justiça fiscal por uma 

eventual reforma do sistema tributário brasileiro ela deve, necessariamente, atacar o problema da 

regressividade tributária, de preferência redistribuindo a carga tributária atual para tributar mais a 

renda e o patrimônio, o que faria com que os contribuintes com maior capacidade contributiva 
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pagassem mais tributos. Assim, o tributo pode ser utilizado como forma de redução das 

desigualdades sociais, conforme defende Ribeiro: 

O combate às desigualdades sociais pela via da tributação se dá não só pela 

redistribuição de renda, através da introdução de prestações positivas aos mais pobres, a 

partir de recursos orçamentários obtidos por meio da tributação dos mais ricos, mas 

ainda pela distribuição de rendas, que não tem propriamente o conteúdo distributivo, 

mas baseia-se apenas nas receitas e na ideia de divisão justa do ônus fiscal pela 

capacidade contributiva, por meio da progressividade e da tributação sobre as grandes 

riquezas, a fim de evitar a concentração de renda. Deste modo, independentemente das 

prestações estatais positivas a serem financiadas pelas receitas públicas, a tributação das 

altas rendas e patrimônios constitui uma forma de fazer dos ricos um pouco menos ricos, 

o que acaba por assegurar uma maior igualdade social já que esses recursos são 

destinados a outros segmentos sociais. (RIBEIRO, 2015, p. 7-8) 

Por outro lado, há doutrinadores que entendem que a redução da desigualdade social 

deve ser proporcionada por políticas públicas eficazes, e não pela modificação do sistema 

tributário e pela redução da carga tributária sobre o consumo. A exemplo deste posicionamento, 

Avi-Yonah (2006, p. 26) defende que “Redistribution to a large extent can be achieved more 

effectively by taxing consumption broadly and using the spending side of the budget to achieve 

progressivity”5. Maia (2019, p. 410) destaca ser este um entendimento defendido entre os 

doutrinadores que apoiam a aprovação da PEC nº 45 ao afirmar que “os apoiadores da PEC 

45/2019 nos moldes em que ela foi redigida, entendem que a função distributiva da renda está 

atrelada ao gasto público (Direito Financeiro) e não à tributação sobre o consumo (Direito 

Tributário)”. 

Contudo, a crítica que se tece a respeito deste entendimento é que ele parte da 

premissa de que o aumento da arrecadação de tributos representaria uma melhora nas políticas 

públicas de combate à desigualdade social; o que é incerto, levando em consideração que a gestão 

dos gastos públicos no Brasil é eivada de vícios, tais como a incorreção orçamentária, as altas 

dotações destinadas à manutenção do Estado, e, destaca-se, a corrupção. Conforme noticiou o G1 

(2020), em estudo realizado pela organização Transparência Internacional, o Brasil ocupa a 106ª 

posição no ranking do Índice de Percepção da Corrupção, que leva em consideração fatores como 

“propina, desvio de recursos públicos, burocracia excessiva, nepotismo e habilidade dos governos 

em conter a corrupção”. Cumpre ressaltar que os países que ocupam as melhores posições no 

 
5 A redistribuição pode ser alcançada de modo mais efetivo tributando-se o consumo amplamente e utilizando-se o 

orçamento para obter a progressividade (tradução de MOREIRA; SENA, 2016, p. 6) 
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referido ranking são os considerados menos corruptos por especialistas da área de transparência 

que colaboram para com a pesquisa, o que não é o caso do Brasil. 

Além disso, segundo informa Maia (2019) a partir de estudos da Federação do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ), o preço 

dos produtos é um fator decisivo na decisão de compra para a maior parte dos consumidores 

brasileiros mais pobres. Nesse sentido, uma majoração da carga tributária incidente sobre o 

consumo poderia ser mais prejudicial para esses consumidores pois, conforme ressalta Maia 

(2019, p. 415), “possivelmente forçaria os mais pobres a mudarem o seu padrão de consumo, 

passando a adquirir produtos mais baratos e, consequentemente, com pior qualidade”. 

Assim, não havendo garantias de que um aumento na receita estatal proveniente da 

majoração da carga tributária sobre o consumo necessariamente geraria um fomento a políticas 

públicas para redução da desigualdade, e correndo-se o risco de, com esta majoração, onerar 

ainda mais os contribuintes mais pobres, ainda se mostra a melhor opção para a mitigação da 

regressividade tributária a redistribuição do ônus tributário entre contribuintes com diferentes 

capacidades contributivas. 

Portanto, sendo a regressividade tributária um dos motores da desigualdade social 

presente na sociedade brasileira e havendo tamanha importância na minoração da referida 

desigualdade no Brasil, imperativo se faz que as propostas de reforma tributária apresentem 

soluções para a resolução do problema da regressividade tributária, posto que causadora de 

desigualdade social. Ademais, a mitigação do fenômeno da regressividade tributária do sistema 

tributário brasileiro atende a princípios constitucionais que norteiam o Direito Tributário, tais 

como o da Capacidade Contributiva e o da Solidariedade Social, conforme se demonstrará a 

seguir.  
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4 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO 

O Direito Tributário pode ser considerado uma disciplina essencialmente 

constitucional porque o atual sistema tributário brasileiro, no que tange à competência dos entes 

federativos, é delimitado na Constituição Federal e, principalmente, porque a proteção dos 

direitos fundamentais no âmbito do Direito Tributário é garantida por princípios constitucionais 

que limitam o poder do Estado de tributar. Assim, as normas tributárias devem ser criadas e 

interpretadas à luz dos princípios tributários, conforme entende Ávila (2004, p. 17) ao afirmar 

que “as normas constitucionais só adquirem significado normativo quando experimentam 

conexão e interdependência com outras normas, especialmente com os princípios formais e 

materiais fundamentais do Sistema Constitucional”. 

Isto posto, este capítulo do presente trabalho dedica-se a apresentar dois dos 

princípios constitucionais tributários que, conforme determinação constitucional, devem nortear o 

sistema tributário nacional, quais sejam: os princípios da Capacidade Contributiva e da 

Solidariedade Social. Cumpre ressaltar que existem diversos outros princípios do Direito 

Tributário, mas realiza-se no presente trabalho uma análise focada sobretudo nos princípios da 

Capacidade Contributiva e da Solidariedade Social para fins de recorte metodológico. 

 

4.1 Princípio da Capacidade Contributiva 

A Constituição Federal dispõe em seu art. 145, §1º que: 

Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo 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. (BRASIL, 1988) 

O citado dispositivo traz o princípio do Direito Tributário nomeado de Princípio da 

Capacidade Contributiva. Segundo Paulsen (2017), a “previsão da graduação dos impostos 

segundo a capacidade econômica do contribuinte constitui positivação do princípio da capacidade 

contributiva”. A partir deste princípio, deve o legislador se orientar quanto à criação e à aplicação 

da norma tributária, valendo-se do critério de justiça fiscal que é a capacidade contributiva. 

A doutrina diverge sobre o fundamento do Princípio da Capacidade Contributiva, 

entendendo Schoueri (2004 apud PAULSEN, 2017, p. 44) que ele decorre do Princípio da 
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Solidariedade, enquanto Canazaro (2015, p. 153 apud PAULSEN, 2017, p. 44) entende que ele é 

uma garantia de igualdade. Entende, ainda, Pessoa (2006 apud PAULSEN, 2017, p. 45) que a 

partir deste princípio se fundamenta a não tributação do mínimo existencial, de modo que ele 

decorre do próprio princípio da dignidade humana. Seja como for, demonstra-se o Princípio da 

Capacidade Contributiva como ferramenta essencial para o alcance do objetivo constitucional do 

Brasil de erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e 

regionais, previsto no art. 3º, III da Constituição Federal. 

O princípio em análise se mostra relevante, inclusive, para a concretização da própria 

democracia. Assim demonstra Greco, ao explicitar que o Princípio da Capacidade Contributiva 

foi suprimido da Constituição Federal no período da ditadura militar: 

Acrescente-se que, a partir de 1964, o Brasil viveu o período da Revolução em que 

estavam em vigor os Atos Institucionais e as discussões de caráter substancial (isonomia, 

desigualdades sociais, distribuição de renda etc.) não encontravam espaço. Tanto é 

assim, que, ao ensejo da Emenda Constitucional n. 18, de 1965, que reformulou o 

sistema constitucional tributário – em grandes linhas até hoje vigente – encontra-se a 

revogação expressa do artigo 202 da Constituição Federal de 1946 que consagrava o 

princípio da capacidade contributiva. Suprimiu-se da Constituição o referencial 

substancial que servia de fundamento à tributação, para torná-la algo autodenominado de 

racional, mas que, na prática, mostrou-se mera expressão do exercício de poder. 

(GRECO, 2011, p. 11) 

O Princípio da Capacidade Contributiva constitui uma de diversas limitações 

positivas ao poder estatal de tributar, tais como o Princípio da Vedação ao Confisco, previsto no 

art. 150, IV da Constituição Federal, e o Princípio da Irretroatividade, previsto no art. 150, III, 

“a” da Constituição Federal. Segundo Ávila (2004, p. 71), essas limitações são “uma espécie das 

várias limitações estabelecidas ao ente estatal por meio de regras de competência, de princípios, 

de garantias e de direitos fundamentais”.  

Ainda sobre o Princípio da Capacidade Contributiva como limitação constitucional ao 

poder de tributar, Ávila (2004, p. 71) entende que “é limite ao poder estatal, ao mesmo tempo que 

é limitada por outros princípios, como aqueles relativos a finalidades extrafiscais”. Isso ocorre 

porque a tributação não tem caráter apenas arrecadatório, que é a função fiscal do tributo, mas 

possui também caráter gerador de efeitos socioeconômicos, que é a função extrafiscal do tributo. 

Assim, a observância do Princípio da Capacidade Contributiva será relativizada como critério de 

tributação quando o Estado se utilizar do tributo para induzir o comportamento dos contribuintes 
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e/ou intervir na economia e será necessária como critério de tributação quando o Estado se 

utilizar do tributo para obter receitas. Neste sentido, Ávila defende que: 

Quando se faz referências às normas com finalidade fiscal [...] ou às normas distributivas 

de encargo [...], o poder de tributar é limitado pelo princípio da capacidade contributiva. 

[...] Mas a capacidade contributiva, enquanto capacidade de contribuir com a 

comunidade mediante pagamento de tributo, inicia somente acima dos limites das 

necessidades para manutenção da vida. Por isso, fala-se em zona de capacidade 

contributiva. Os outros direitos fundamentais, que são, direta ou indiretamente, 

influenciados pela tributação, possuem uma função específica: eles não podem ser 

violados no seu núcleo essencial. (ÁVILA, 2004, p. 85-86) 

Observa-se, portanto, a partir da instituição do Princípio da Capacidade Contributiva, 

que o legislador constituinte buscou dar função social ao tributo, não se atendo unicamente a 

questões formais de estruturação interna da norma. Uma forma de concretizar o princípio em tela, 

em observância à expressa preocupação do constituinte de 1988 para com a justiça fiscal, é 

mediante a utilização das técnicas de tributação de progressividade e seletividade.  

A progressividade consiste na majoração da alíquota proporcional à majoração da 

base de cálculo e é o critério de tributação utilizado, por exemplo, no Imposto sobre a Renda, 

fazendo com que os contribuintes detentores de maior patrimônio e maior renda (portanto, maior 

base de cálculo) paguem o imposto conforme a maior alíquota dentre as progressivamente 

estabelecidas. Ávila assim entende ao afirmar que: 

Do princípio da capacidade contributiva e da progressividade pode ser deduzido que o 

imposto sobre a renda deve possuir mais alíquotas progressivas. Dos deveres de proteção 

da dignidade, da família e da educação pode-se inferir a obrigatoriedade de dedução dos 

gastos necessários à realização mínima desses bens e valores. (ÁVILA, 2004, p. 365) 

Assim, tem-se a afirmação do uso da técnica de progressividade como forma precípua 

para alcance dos fins do Princípio da Capacidade Contributiva, conforme dispõe Paulsen: 

Progressividade como critério para tributar conforme a capacidade contributiva. Através 

das alíquotas progressivas é possível fazer com que aqueles que revelam melhor situação 

econômica e, portanto, capacidade para contribuir para as despesas públicas, o façam em 

maior grau que os demais, não apenas proporcionalmente a sua maior riqueza, mas 

suportando maior carga em termos percentuais. É, portanto, um instrumento para a 

efetivação do princípio da capacidade contributiva. (PAULSEN, 2017, p. 45) 

A crítica doutrinária atual em relação ao Imposto sobre a Renda é que, ainda que a 

Constituição Federal (Brasil, 1988) disponha expressamente, em seu art. 153, §2º, I, que ele deve 

ser progressivo, após a promulgação da referida Carta Magna a quantidade de alíquotas 

estabelecidas para o referido imposto, na verdade, diminuiu. Neste sentido, Godoi estabelece que: 

O que se passou foi que, dois meses após a promulgação da Constituição (outubro de 
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1988), o legislador ordinário, cumprindo às avessas o expresso desígnio constitucional 

de que o imposto sobre a renda fosse progressivo, revogou a tabela progressiva do IRPF6 

com dez alíquotas – de 5 a 50% – e, em seu lugar, instituiu apenas duas alíquotas, de 10 

e 25% (art. 25 da Lei 7.713/1988). Durante a maior parte do período pós-1988, nos 

mantivemos com somente duas alíquotas de IRPF, tendo sido criadas duas novas 

alíquotas intermediárias somente em 2008. Eis a dura realidade: a progressividade de 

alíquotas no IRPF era efetiva no período da ditadura e passou a ser praticamente nula 

após a Constituição de 1988, a qual, pela primeira vez em nossa história constitucional, 

erigiu a progressividade em comando expresso ao legislador ordinário. (GODOI, 2019, 

p. 725-726) 

Para que se verifique, portanto, o critério de progressividade nos tributos conforme o 

Princípio da Capacidade Contributiva, não basta que existam alíquotas progressivas; é necessário 

também que a quantidade de alíquotas seja definida de modo a abarcar contribuintes de diferentes 

condições socioeconômicas, uma vez que a existência de poucas alíquotas não é, por si só, 

suficiente para realizar justiça fiscal. O resultado injusto da definição de poucas alíquotas no 

âmbito do Imposto sobre a Renda é afirmado por Godoi: 

O resultado no âmbito do IRPF é uma curva de progressividade em forma de sino: as 

alíquotas efetivas dos impostos sobem à medida que se avança dos rendimentos mais 

baixos até os rendimentos de 20 a 40 salários mínimos (em que há alta incidência de 

assalariados) e diminuem à medida que se avança para os rendimentos dos estratos 

superiores (acima de 160 salários mínimos), visto que, nesses píncaros de abundância, 

quase toda a renda é composta de lucros e dividendos e, portanto, isenta. (GODOI, 2019, 

p. 726-727) 

Ainda em relação ao critério da progressividade, não apenas os impostos pessoais, 

que levam em consideração aspectos subjetivos do contribuinte (tais como o Imposto sobre a 

Renda) devem observá-lo, mas também os impostos reais, que levam em consideração somente o 

fato objeto da tributação (tais como o IPVA, o IPTU e o ITCMD)7. Assim dispõe o art. 156, §1º, 

I da Constituição Federal (Brasil, 1988) em relação ao IPTU. Além disso, este é também o atual 

entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), firmado em julgamento de mérito de tema 

com repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 562.045 do Rio Grande do Sul, em relação 

ao ITCMD e demais impostos reais, com exceção do ITBI8 (cuja Súmula nº 656 do STF proíbe 

expressamente a progressividade da sua alíquota e ainda não foi cancelada, apesar do julgamento 

posterior do referido Recurso Extraordinário). Essa aplicação da progressividade aos impostos 

reais apenas afirma a importância de se tributar conforme o Princípio da Capacidade 

 
6 Imposto de Renda de Pessoa Física 
7 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, Imposto Predial e Territorial Urbano e Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação  
8 Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis 
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Contributiva, atendendo ao disposto na Constituição da República Federativa de 1988. 

Por sua vez, a seletividade é uma técnica de tributação que deve ser utilizada nos 

impostos indiretos, notadamente o IPI e o ICMS, para que a alíquota do tributo varie, em razão 

inversamente proporcional, conforme a essencialidade do bem. Assim afirma Ávila: 

A técnica da seletividade significa que o IPI e o ICMS devem ser seletivos em função da 

essencialidade dos produtos e das mercadorias e serviços (art. 153, §3º, I e art. 155, §2º, 

III). Quanto mais essencial for o produto, a mercadoria ou o serviço, menor deverá ser a 

alíquota. “Essencial” significa que algo é de importância decisiva. Decisiva para quê? A 

essencialidade só pode ser vista na perspectiva da garantia e do desenvolvimento das 

decisões valorativas constitucionais, isto é, aquilo que for essencial para a dignidade 

humana, para a vida ou para a saúde do homem. Isso significa que a tributação de 

alimentos e de remédios deve ser regressiva”. (ÁVILA, 2004, p. 380) 

A seletividade, logo, é uma medida extrafiscal que possibilita uma tributação 

diferenciada conforme a classificação de essencialidade do bem e do serviço, o que proporciona 

aos contribuintes um menor dispêndio de recursos para o pagamento dos tributos incidentes sobre 

o consumo que, por serem indiretos, entregam ao contribuinte o seu ônus tributário. Isso gera um 

impacto positivo sobretudo nos contribuintes que detêm menor capacidade econômica e que 

também são, conforme anteriormente apresentado neste trabalho, aqueles que mais consomem e 

pagam os tributos incidentes sobre o consumo. Portanto, a seletividade também se apresenta, 

nesse sentido, como um meio de garantir a aplicação do Princípio da Capacidade Contributiva. 

No entanto, há doutrinadores que entendem que o critério da seletividade não é a 

ferramenta mais eficaz para fins de redução da regressividade tributária, a exemplo de Fleury 

(2015) que entende que os benefícios fiscais concedidos a bens e serviços considerados básicos 

são também aproveitados por cidadãos que não se incluem na categoria de baixa renda e que isso 

pode fazer com que o valor que deixou de ser arrecadado pelos cidadãos com maior renda 

represente uma parcela substancial do próprio benefício fiscal, a depender da quantidade de 

cidadãos que compõem a classe média e alta do país e da quantidade de produtos associados ao 

referido benefício. No mesmo sentido, Alves entende que o critério da progressividade é mais 

efetivo que o critério da seletividade para fins de concretização do princípio em tela: 

A técnica da seletividade em função da essencialidade  é  menos  eficaz,  em termos 

distributivos, do que a técnica da progressividade  em  sentido  estrito,  por uma razão 

muito simples: se no caso de um  imposto  de  renda  progressivo  o contribuinte   de   

renda   alta   e   o contribuinte   de   renda   baixa   são inteiramente   distinguíveis,   i.e.,   

um nunca compartilhará a alíquota do outro, no caso da técnica da seletividade ricos e  

pobres  podem  arcar  com  o  mesmo ônus  tributário  na  aquisição  dos  bens 

essenciais. Com isso, na tributação indireta há uma tendência de que a carga tributária 
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suportada   pelos   mais   ricos   seja correspondente a uma proporção menor da sua 

renda do que aquela suportada pelos mais pobres. Dito de outro modo, após comprarem 

o mesmo arroz e feijão e  arcar  com  os  tributos  embutidos  no preço  final  desses  

alimentos,  e.g.,  os mais  ricos  terão  mais  renda  disponível para  outros  gastos  do  

que  os  mais pobres,   e   essas   diferenças   muito provavelmente  não  serão  

compensadas pela  eventual  carga  tributária  adicional que  os  mais  ricos  possam  

suportar quando adquirirem bens supérfluos que os mais pobres não poderão comprar. 

(ALVES, 2012, p. 71) 

O princípio em questão, ainda, possui dois principais aspectos, quais sejam: o 

objetivo e o subjetivo. O aspecto objetivo determina que a verificação de capacidade contributiva 

do contribuinte deve se dar mediante critérios objetivos; ou seja, em havendo situação tributável e 

demonstração de capacidade contributiva, haverá também tributação. Esse aspecto objetivo do 

Princípio da Capacidade Contributiva apenas se aplica aos tributos tidos como não vinculados, 

que são os impostos e as contribuições especiais. Sobre o assunto, Moreira explica que: 

Em sua manifestação objetiva, também denominada de absoluta, a capacidade 

contributiva é o pressuposto de que o sujeito passivo está habilitado a suportar o ônus 

tributário. É, nesta acepção, mero critério a orientar a positivação da hipótese de 

incidência. No direito tributário brasileiro, em virtude de sua peculiar 

constitucionalização, a capacidade contributiva objetiva remete aos arquétipos tributários 

fixados na Constituição. Não pode o legislador, sob pena de violar este aspecto do 

princípio, fixar a hipótese de incidência de tributo que não esteja compreendida nos 

limites constitucionalmente autorizados. 

Em suma, na acepção objetiva, a capacidade contributiva encontra-se no movimento – 

levado a cabo por meio da lei instituidora do tributo, nas balizas estritas demarcadas pela 

Constituição – graças ao qual se determina que uma vez realizada a manifestação de 

capacidade contributiva no plano fático, autorizada estará a realização da consequência, 

qual seja o recolhimento de tributo ao Erário. (MOREIRA, 2019, p. 14) 

Já o aspecto subjetivo determina que, para se quantificar o valor a ser pago a título de 

tributo, a capacidade contributiva do contribuinte deve ser definida levando em consideração o 

limite inferior do mínimo existencial e o limite superior da vedação ao confisco. A este respeito, 

Moreira define que: 

Já em sua faceta subjetiva ou relativa, a capacidade contributiva presta-se a adaptar a 

cobrança à pessoa de um contribuinte específico, carnalizando a norma tributária, a qual 

deve ser, ademais, sensível às necessidades vitais e à dignidade da pessoa humana. Em 

sua compreensão subjetiva, a mensuração da capacidade contributiva escalona a 

intensidade do gravame e, ao mesmo tempo, cuida de erigir limites à tributação, que se 

encontra circunscrita à preservação do mínimo existencial e a proibição dos efeitos de 

confisco. (MOREIRA, 2011, p. 15) 

Tendo em conta o aspecto subjetivo, o STF fixou entendimento no julgamento de 

mérito de tema com repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 406.955 de que o Princípio 

da Capacidade Contributiva é aplicável para todas as espécies tributárias, e não apenas para os 
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tributos não vinculados. Em concordância com este entendimento, Moreira sustenta: 

É neste sentido indubitavelmente aplicável a todos os tributos, pois, independentemente 

da espécie tributária que esteja em questão, diante da ausência de força econômica apta a 

suportar o pagamento de tributos, preservando-se, ao mesmo tempo, o necessário a uma 

vida digna, a exação deverá ser afastada. (MOREIRA, 2011, p. 15) 

A expressa determinação do legislador constituinte para que os impostos observem o 

Princípio da Capacidade Contributiva, bem como as citadas decisões do Supremo Tribunal 

Federal que estenderam sua aplicação para os impostos reais e, ademais, para os outros tributos, 

apenas demonstram a importância do referido princípio. Por esta razão, o sistema tributário 

brasileiro não pode possuir um sistema tributário regressivo, uma vez que a regressividade 

tributária é inconciliável com o Princípio da Capacidade Contributiva, segundo afirma Saunders: 

[...] percebe-se que uma tributação focada apenas sobre o consumo pode agravar a 

desigualdade social, distanciando-se do princípio constitucional da capacidade 

contributiva [...] Tem-se, então, que a carga tributária brasileira, por se concentrar na 

tributação sobre o consumo, desconsidera, consequentemente, a capacidade contributiva 

de quem adquire um determinado bem. (SAUNDERS, 2019, p. 40) 

Diante de todo o exposto, é indispensável que qualquer proposta de reforma tributária 

o tenha como basilar, bem como o Princípio da Solidariedade Social, com o qual o Princípio da 

Capacidade Contributiva está intrinsicamente relacionado. 

 

4.2 Princípio da Solidariedade Social 

A discussão sobre o Princípio da Capacidade Contributiva remete ao próprio 

fundamento da tributação. Sobre isso, afirmam Greco e Godoi: 

Neste contexto, o tema da solidariedade social é um excelente ponto de partida, pois 

constitui o elemento referencial de uma certa concepção de tributação, exatamente 

aquela que se afirmou historicamente no âmbito do Estado Democrático de Direito. 

Estudar as relações entre tributação e solidariedade social é investigar o “modo de ser” 

da tributação contemporânea, inquirindo igualmente a sua justificação (o seu “porquê”) e 

a sua finalidade (o seu “para quê”). (GRECO; GODOI, 2005, p. 6) 

Portanto, tem-se a solidariedade social como uma das razões de ser da tributação. A 

relação entre tributo e solidariedade social é também afirmada por Torres: 

Com a reaproximação entre ética e direito, procura-se hoje justificar a capacidade 

contributiva pelas ideias de solidariedade ou fraternidade. A solidariedade entre os 

cidadãos deve fazer com que a carga tributária recaia sobre os mais ricos, aliviando-se a 

incidência sobre os mais pobres e dela dispensando os que estão abaixo do mínimo 

existencial de sobrevivência. (TORRES, 2005, p. 200) 



38 

 

Ainda, Costa (2019) entende ser o Princípio da Capacidade Contributiva uma das 

principais manifestações do Princípio da Solidariedade no sistema tributário, no plano 

constitucional. Godoi também estabelece o fundamento do Princípio da Capacidade Contributiva 

na solidariedade social: 

Com efeito, o mínimo que se pode esperar de um Direito Tributário positivo em termos 

de solidariedade é que o conjunto de impostos ou o sistema tributário globalmente 

considerado responda às exigências da capacidade econômica (a qual, como visto, está 

fundamentada na solidariedade social). (GODOI, 2005, p. 160) 

O art. 3º, I da Constituição Federal (Brasil, 1988) elenca como objetivo da República 

Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Assim, tem-se neste 

citado dispositivo a previsão genérica do Princípio da Solidariedade Social. Este princípio, 

contudo, norteia a estruturação de todo o ordenamento jurídico brasileiro, e pode ser traduzido 

em manifestações específicas de solidariedade social, dispostas em trechos outros do texto 

constitucional.  

Em se tratando do Direito Tributário, nítida é a manifestação deste princípio, pois 

uma das formas de se garantir a solidariedade social é através da tributação. Dessa forma, tem-se 

a solidariedade como fundamento da tributação, conforme afirma Greco: 

A Constituição de 1988 assumiu o perfil de uma Constituição da Sociedade Civil, 

diversamente da Carta de 1967 que possuía o feitio de uma Constituição do Estado-

aparato (GRECO, 2005). Esta mudança se espraia por todo seu texto a começar pelo 

artigo 1º que afirma categoricamente ser o Brasil um Estado Democrático de Direito e 

não apenas um Estado de Direito e seu art. 3º, I coloca a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária como objetivo fundamental da República. Isto implica colocar a 

variável social ao lado e no mesmo plano da individual e abre espaço para se reconhecer 

a solidariedade social como fundamento último da tributação (GRECO, 2005). 

(GRECO, 2011, p. 14) 

Ainda, conforme anteriormente explicitado na presente pesquisa, a própria tributação 

possui, além da função fiscal, uma função extrafiscal que consiste sobretudo em gerar efeitos 

socioeconômicos. Sobre a finalidade extrafiscal do tributo, CAMPOS; CAMPOS (apud 

PAULSEN) definem que: 

Normas existem, denominadas tributárias, que não têm em vista a obtenção de receitas 

mas sim a prossecução de objetivos de diversa ordem, sobretudo econômica e social. 

Concedem benefícios, aumentam taxas de imposto, etc., com fins de política social, 

cultural, emprego, etc. Tentam promover ou obstaculizar certos comportamentos sociais 

ou econômicos, diminuindo através dos impostos, o rendimento ou a riqueza do sujeito-

alvo, ou permitindo-lhe mais rendimentos ou riqueza líquidos de imposto. São normas 

materialmente não tributárias pertinentes antes ao Direito econômico, da segurança 

social, etc. (CAMPOS; CAMPOS, 2001 apud PAULSEN, 2017, p. 14-15). 
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Assim, a própria existência da extrafiscalidade tributária é uma aplicação do Princípio 

da Solidariedade Social no âmbito do Direito Tributário. Neste sentido, entende Costa: 

Tanto a tributação exercida com viés fiscal ou arrecadatório, como aquela desempenhada 

com caráter predominantemente extrafiscal ou regulatório de comportamentos, prestam-

se a ensejar manifestações dessa solidariedade. Oportuno relembrar-se que a 

extrafiscalidade consiste no emprego de instrumentos tributários para o alcance de 

finalidades não meramente arrecadatórias, mas sociais, econômicas etc. Nesse domínio, 

portanto, a solidariedade social, igualmente, irradiará seus efeitos. O princípio da 

solidariedade social impõe, primeiramente, que todos contribuam para a consecução dos 

objetivos que a sociedade pretende alcançar. Trata-se da eficácia mais visível e 

primeiramente compreendida desse princípio. No entanto, igualmente, tal princípio 

autoriza a modulação do ônus tributário, para majorá-lo ou minorá-lo, dada a sua 

conexão com a extrafiscalidade. Esse modo de atuação é que tem sido denominado de 

aplicação do princípio da solidariedade social de forma inversa, a revelar que a 

solidariedade poderá ser efetivada pela desoneração total ou parcial da tributação. 

(COSTA, 2019, p. 23) 

Também sobre a questão da função extrafiscal como instrumento para realização da 

finalidade social do tributo, explicita Greco: 

Isto significa – a partir de uma perspectiva do Estado Social – que não podemos ver a 

tributação apenas como técnica arrecadatória ou de proteção do patrimônio; devemos vê-la 

também da perspectiva da viabilização da dimensão social do ser humano. (GRECO, 

2005, p. 179) 

Segundo Costa (2019), não apenas a extrafiscalidade é uma demonstração de plena 

incidência do Princípio da Solidariedade Social no Direito Tributário; mas também o são a 

característica de generalidade da tributação (bem como suas exceções, que são as imunidades 

tributárias), o anteriormente exposto Princípio da Capacidade Contributiva e a técnica de 

tributação previamente citada que é a progressividade. Assim, indubitável que o Princípio da 

Solidariedade Social possui efeitos e expressões projetados no sistema tributário brasileiro e 

qualquer proposta de alteração legislativa que, porventura, o altere, deve respeitar este princípio.  

Ávila (2004), por sua vez, defende que o Princípio da Solidariedade Social constitui 

limitação constitucional ao poder estatal de tributar, uma vez que as limitações ao poder de 

tributar podem estabelecer deveres de abstenção, ação ou composição para o Estado. Neste 

sentido, o Princípio da Solidariedade Social é limitação que institui dever de ação do Estado, 

pois, nos dizeres de Ávila (2004, p. 72) o princípio em tela “exige que o Estado proteja minorias 

e avalie o interesse dos outros como seu próprio interesse”. 

Tendo em vista todo o exposto sobre os princípios da Capacidade Contributiva e da 

Solidariedade Social, é possível afirmar que o legislador constituinte de 1988 idealizou um 
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sistema tributário dotado de progressividade e respeito à capacidade contributiva de cada 

contribuinte. Isso demonstra que um sistema tributário regressivo, tal como é o atual, é totalmente 

incompatível com os referidos princípios constitucionais do Direito Tributário e também com os 

objetivos da República de erradicação da pobreza e da marginalização, de redução das 

desigualdades sociais e regionais e de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 

previstos no art. 3º, I e III da Constituição Federal. 

Assim sendo, qualquer proposição de alteração da atual legislação tributária deve, 

necessariamente, perpassar por uma análise de compatibilidade do sistema tributário proposto 

para com o sistema tributário idealizado e expresso na Constituição de 1988 por meio da 

positivação dos princípios da Capacidade Contributiva e da Solidariedade Social. Em 

concordância com esta afirmativa, Feital defende que: 

A legitimidade de qualquer proposta de alteração do sistema tributário depende, neste 

cenário, de requisitos materiais que adequem o sistema projetado à Constituição. 

Depende igualmente da observação de requisitos procedimentais que garantirão 

transparência e participação pública. Estes são justamente os fundamentos de uma 

tributação democrática. (FEITAL, 2019, p. 789) 

Ainda, a respeito de uma reforma tributária que, para ser justa, deve perpassar pelos 

ditames constitucionais, Ribeiro sustenta que: 

[...] é preciso ousar para fazer com que a Constituição Cidadã chegue à vida e à mesa de 

todos os brasileiros, o que não só é o desafio dessas primeiras décadas do século XXI, 

mas pressupostos para o próprio desenvolvimento econômico e social do Brasil, pois não 

há investimentos sem paz social, e não há paz social sem o atendimento das necessidades 

básicas da população mais pobre, o que, por sua vez, não se viabiliza sem um sistema 

tributário mais justo. (RIBEIRO, 2015, p. 38) 

Portanto, a partir desse viés é que serão analisadas, no próximo capítulo deste 

trabalho, as Propostas de Emenda à Constituição nºs 45 e 110. 
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5 ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO nºs 45 e 110, BEM 

COMO DE SEUS CONSEQUENTES IMPACTOS NA REGRESSIVIDADE 

TRIBUTÁRIA, BASEADA EM CRÍTICAS DOUTRINÁRIAS 

O presente capítulo deste trabalho dedica-se a apresentar as alterações do sistema 

tributário propostas pelas Propostas de Emenda à Constituição nºs 45 e 110 que impactam no 

agravamento ou na minoração do fenômeno da regressividade tributária, bem como de críticas 

doutrinárias a respeito das referidas propostas. 

Cumpre ressaltar, inicialmente, que as PECs nºs 45 e 110 não são as únicas 

atualmente em trâmite no Congresso Nacional que versam sobre a necessária reforma tributária, 

mas apenas são, segundo Pinto (2019, p. 188), “as propostas que mais ganham força no cenário 

político brasileiro” e, por essa razão, são as propostas objeto de estudo do presente trabalho, para 

fins de recorte metodológico. 

É pacífico, doutrinária e politicamente, o entendimento de que reformar o sistema 

tributário brasileiro é de relevância e premência social, tanto é que, segundo Junqueira (2015), 

todos os Presidentes da República eleitos após 1988 manifestaram o desejo de ver realizada a 

reforma tributária, porém apenas dois governos (os de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio 

Lula da Silva) enviaram propostas ao Congresso Nacional, sem sucesso de aprovação.  

Sobre o entendimento unânime de que é necessário reformar o atual sistema 

tributário, Saunders explica que dentre os: 

“assuntos mais comentados no cenário político atual é a extrema necessidade de uma 

reforma tributária no nosso país. Dos mais conservadores aos mais liberais, é quase 

consensual que a quantidade de tributos existentes no Brasil e a abissal carga tributária 

sofrida pelos contribuintes precisam ser imediatamente revistas”. (SAUNDERS, 2019, p. 

33) 

No mesmo sentido, Godoi sustenta que: 

Precisamos de uma reforma tributária? A resposta unânime é, há tempos, positiva, na 

imprensa, na academia, no meio corporativo-empresarial, no meio político de esquerda e 

de direita, entre os governantes e gestores públicos de todos os entes federativos. 

(GODOI, 2019, p. 721) 

Assim, posto que unânime a necessidade de reforma tributária, necessária também se 

faz a análise das propostas atualmente discutidas no que tange à efetivação de justiças fiscal e 

social, mediante a minoração do fenômeno da regressividade tributária a partir de alteração das 
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bases de tributação do sistema tributário brasileiro. 

 

5.1 Considerações gerais acerca das Propostas de Emenda à Constituição nºs 45 e 110 

Ressalte-se, inicialmente, que ambas as PECs objetos de estudo desta pesquisa 

propõem diversas mudanças ao atual sistema tributário brasileiro, mas que no presente trabalho, 

para fins de recorte metodológico, a análise recai sobre as proposições que impactam no aspecto 

de justiça fiscal, notadamente em relação ao fenômeno da regressividade tributária. 

Objetivando a mitigação da complexidade do sistema tributário pátrio, a PEC nº 45, 

de autoria do Deputado Federal Baleia Rossi, foi baseada em proposta de Emenda desenvolvida 

pelo Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) e possui como ideia central a criação de um imposto 

federal, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a partir da unificação de 5 tributos atualmente 

incidentes sobre o consumo (IPI; PIS e COFINS; ICMS; ISS). Conforme consta da Exposição de 

Motivos da referida PEC: 

Os efeitos esperados da mudança proposta são extremamente relevantes, caracterizando-

se não apenas por uma grande simplificação do sistema tributário brasileiro – com a 

consequente redução do contencioso tributário e do custo burocrático de recolhimento 

dos tributos –, mas também, e principalmente, por um significativo aumento da 

produtividade e do PIB potencial do Brasil. (BRASIL, 2019) 

A partir da criação do referido IBS, que tornará iguais as alíquotas incidentes entre os 

bens e serviços, sem diferenciá-los, restará inviabilizada a concessão de benefícios fiscais. Neste 

caso, imposto com função extrafiscal seria apenas um imposto seletivo federal cujo objetivo 

consiste em tributar, nos termos da PEC (Brasil, 2019) “bens e serviços geradores de 

externalidades negativas cujo consumo se deseja desestimular, como cigarros e bebidas 

alcoólicas”. 

Por sua vez, a PEC nº 110 é de autoria do Senador Federal Davi Alcolumbre e 

reproduz o texto de uma proposta já aprovada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. 

Com enfoque também na simplificação do sistema tributário brasileiro, a ideia central da PEC é a 

criação de um imposto estadual, o Imposto sobre operações com Bens e Serviços (IBS), para 

substituir e, consequentemente, extinguir 9 tributos existentes (IPI, IOF9, PIS/PASEP10, COFINS, 

 
9 Imposto sobre Operações Financeiras 
10 Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
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Salário-Educação, CIDE-Combustíveis11, ICMS e ISS); além da criação de um imposto seletivo, 

cuja função é fiscal e cuja incidência se dá sobre os seguintes bens estipulados na própria PEC: 

operações com petróleo e seus derivados, combustíveis e lubrificantes de qualquer 

origem, gás natural, cigarros e outros produtos do fumo, energia elétrica, serviços de 

telecomunicações a que se refere o art. 21 , XI, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, e 

veículos automotores novos, terrestres, aquáticos e aéreos (BRASIL, 2019, p. 4) 

Além dessa proposição central, a PEC nº 110 propõe, entre outras medidas, um 

sistema de compensação de eventuais diferenças de renda per capita entre Estados e Municípios, 

com destinação de recursos a investimentos em infraestrutura; aumento da incidência do Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para abranger aeronaves e embarcações, 

medida que corrigirá uma injustiça histórica na sociedade brasileira; e, por fim, a concessão de 

benefícios fiscais a bens e serviços essenciais, como alimentos e medicamentos.  

Diante do exposto, passa-se ao estudo das consequências destas alterações propostas 

no que tange ao fenômeno da regressividade tributária.  

 

5.2 Simplificação do atual sistema tributário a partir da instituição do Imposto sobre Bens e 

Serviços (IBS) 

Acordante com o anteriormente dito, as propostas de reforma tributária discutidas nas 

PECs nºs 45 e 110 dão ênfase à simplificação do sistema tributário brasileiro, o que é confirmado 

pelo estudo realizado pelos consultores legislativos da Câmara dos Deputados, Nunes et al, que 

afirmam que:  

em ambas as proposições, a alteração do Sistema Tributário Nacional tem como 

principal objetivo a simplificação e a racionalização da tributação sobre a produção e a 

comercialização de bens e a prestação de serviços, base tributável atualmente 

compartilhada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Nesse sentido, ambas 

propõem a extinção de uma série de tributos, consolidando as bases tributáveis em dois 

novos impostos: (i) um imposto sobre bens e serviços (IBS), nos moldes dos impostos 

sobre valor agregado cobrados na maioria dos países desenvolvidos; e (ii) um imposto 

específico sobre alguns bens e serviços (Imposto Seletivo), assemelhado aos excise 

taxes. (NUNES et al, 2019, p. 2) 

 A criação do IBS se espelha no modelo europeu denominado Imposto sobre Valor 

Agregado (IVA), que é um imposto indireto incidente sobre o consumo e incide sobre toda a 

cadeia de produção e distribuição de bens e serviços. No caso do IBS, porém, há uma 

 
11 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
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preocupação em âmbito doutrinário em relação ao impacto da instituição do IBS sobre o possível 

aumento da regressividade tributária, no que tange à sua instituição por meio de alíquota única. A 

respeito da temática, Godoi explicita que: 

O principal problema da alíquota uniforme é o brutal e perverso efeito regressivo de sua 

adoção. No caso dos alimentos de consumo popular, a alíquota total da tributação atual 

do consumo (somando ICMS, IPI, PIS, COFINS) é bem inferior aos 25% que se anuncia 

para o IBS. Ao se instituir uma alíquota de 25% para todos esses alimentos, o percentual 

da renda da população mais pobre que será absorvida com a tributação do consumo 

aumentará sobremaneira. (GODOI, 2019, p. 746) 

Isso porque, conforme explica Godoi (2019), países europeus que utilizam o IVA não 

adotam para o imposto uma alíquota única; mas sim a reduzem quando o imposto incide sobre 

bens e serviços considerados essenciais, tais como alimentos e medicamentos. A respeito do 

tema, Godoi sustenta que: 

[...] estudo da OCDE comprova que as alíquotas reduzidas do IVA no caso de itens 

como comida, remédios, fornecimento de água e energia tem um claro efeito 

progressivo, no sentido de beneficiar mais, em termos proporcionais, os mais pobres. 

[...] Por exemplo, mais de 25 países da OCDE aplicam alíquota reduzida ou isenção para 

comida/alimentação, remédios, serviços de educação e saúde. O IVA na Alemanha adota 

uma alíquota padrão de 19% e uma alíquota reduzida de 7% para determinados itens. 

Portugal, Espanha e Itália têm uma alíquota padrão e duas alíquotas reduzidas. (GODOI, 

2019, p. 747) 

Ainda, o doutrinador supra citado critica o fato de que a instituição de uma alíquota 

única para o IBS não leva em consideração a realidade atual brasileira: 

É uma irresponsabilidade instituir um sistema de alíquotas uniformes sobre todos os 

bens e serviços num país como o Brasil, cuja carga tributária sobre o consumo é bem 

maior do que a média da OCDE (15% contra 10% do PIB), e cujo grau de desigualdade 

econômica entre a população é dos maiores do mundo. (GODOI, 2019, p. 747) 

No mesmo sentido, Maia defende que: 

A realidade brasileira é bem diversa da maioria dos países membros da OCDE, motivo 

pelo qual nossas peculiaridades podem e dever ser respeitadas na hora de se implementar 

qualquer reforma. Desta feita, julgamos ser possível a implementação de um IVA no 

Brasil, mas para que ele se adeque à nossa realidade o referido tributo terá de admitir 

mais uma alíquota e a concessão de incentivos para bens e serviços tidos como 

essenciais. (MAIA, 2019, p. 422) 

Essa necessidade de criação de mais de uma alíquota do IBS para os serviços 

essenciais deriva do fato de ser o referido imposto um imposto indireto, de modo que quem 

arcará com o ônus tributário do aumento da alíquota (e, consequentemente, do valor final a ser 

pago a título de tributo) é o consumidor final. Isso pode agravar um dos problemas do atual 

sistema tributário brasileiro, que é a regressividade tributária, pois, conforme anteriormente dito, 
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são os pobres que mais despendem suas receitas em bens e serviços e, logo, pagam mais tributos 

incidentes sobre este serviço. Assim entende Godoi: 

O mais provável, caso se institua de fato uma alíquota uniforme para todos os bens e 

serviços, é que os setores com aumento de carga tributária (serviços em geral) o 

repassem para o consumidor final, e os setores com redução de carga tributária 

(indústrias, setor financeiro caso se confirme a isenção do IBS) a transfiram quase que 

integralmente para sua margem de lucro. Isso faria com que a regressividade da 

tributação brasileira do consumo atingisse patamares inauditos, o que, combinado com a 

manutenção da iniquidade na tributação da renda e do patrimônio, agravaria ainda mais a 

desigualdade e a exclusão social em nosso país. (GODOI, 2019, p. 749) 

Inexistindo previsão de alíquota reduzida para o IBS que privilegie bens e serviços 

considerados essenciais, surge na doutrina tributária uma discussão a respeito da necessidade de 

concessão de benefícios fiscais; possibilidade que existe na PEC nº 110 para determinados bens e 

serviços, mas não existe na PEC nº 45. 

 

5.3 Discussão a respeito da concessão de benefícios fiscais e seu impacto sobre os bens e 

serviços essenciais 

A doutrina tributária diverge sobre o impacto da criação do IBS, com consequente 

unificação dos demais impostos supra citados, no que tange ao já existente problema da 

regressividade tributária.  

No caso da PEC nº 45, a criação do IBS, que tornará iguais as alíquotas incidentes 

entre os bens e serviços, sem diferenciá-los, inviabilizará a concessão de benefícios fiscais, o que 

pode agravar os efeitos da regressividade tributária. Esta referida concessão de benefícios fiscais 

decorre da seletividade tributária, que, conforme anteriormente narrado, é, segundo Maia (2019, 

p. 409), uma “técnica de tributação que implica em aplicar alíquotas aos tributos conforme a 

essencialidade do bem, atribuindo alíquotas mais baixas a bens essenciais e alíquotas mais altas a 

bens supérfluos”. 

Sobre a extinção dos benefícios fiscais proposta pela PEC nº 45, discorre Maia que: 

não será possível a concessão de qualquer benefício fiscal, ou seja, aplicar o IBS, nos 

termos da proposta da EC 45/2019, implica em extinguir todas as medidas extrafiscais 

existentes em relação ao consumo e o fato de aplicar uma alíquota única a todos os bens 

e serviços impossibilita uma tributação diferenciada para bens e serviços tidos como 

essenciais, inviabilizando a aplicação da seletividade tributária. (MAIA, 2019, p. 409) 

No mesmo sentido, Ribeiro explicita que: 
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A proposta também não tem pretensões relacionadas com a equidade do sistema 

tributário nacional. Ao contrário, a proposta tem o cunho bastante regressivo, com o fim 

da seletividade do IPI e do ICMS. Assim, serão aplicáveis as mesmas alíquotas em 

relação aos bens de consumo supérfluo e aqueles essenciais ao consumo popular. A 

única possibilidade de diferenciação de alíquota entre produtos não será efetivada pelo 

IBS, mas por impostos seletivos para desestimular o consumo de determinados bens, 

serviços e direitos, instituídos pela União. [...] 

O princípio da seletividade se destina a minorar os efeitos regressivos da tributação 

sobre o consumo. 

Deste modo, a supressão da seletividade da tributação sobre o consumo, promovida pela 

proposta em comento, faz com que a capacidade contributiva deixe de ser aplicada em 

relação ao IBS, uma vez que a tributação proporcional nesse tipo de tributo gera um 

efeito regressivo, agravando a iniquidade do nosso sistema, já por demais injusto com os 

mais pobres, violando o princípio da capacidade contributiva. 

Não se presta a salvar a validade constitucional da proposta, a previsão para que a União 

institua impostos seletivos para desestimular o consumo de determinados bens, uma vez 

que tal autorização se relaciona à extrafiscalidade negativa associada aos bens nocivos 

ao consumidor. Em nenhuma medida é ideia relacionada à capacidade contributiva ou ao 

implemento de políticas públicas de Estados e Municípios. (RIBEIRO, 2019, p. 2 e 16) 

Um exemplo de como a extinção dos benefícios fiscais impactaria diretamente nas 

famílias de baixa renda, aumentando a desigualdade social, é o aumento do valor da cesta básica; 

já que atualmente este é um produto que possui alíquota diferenciada de imposto, devido à sua 

essencialidade. A partir da instituição do IBS, nos moldes propostos pela PEC nº 45, esse 

benefício não mais seria possível. A respeito disso, Saunders entende que: 

Um dos pontos da reforma que mais chama atenção é o fato de haver a retirada da 

isenção tributária sobre os produtos da cesta básica. Hoje não há uma lei que defina 

quais os produtos compõem a mesma, mas, por ter um conceito abstrato, está 

intimamente associada ao poder de compra do salário mínimo no que tange às 

necessidades alimentares básicas de uma pessoa durante um mês. [...] 

Independentemente de não haver um consenso sobre quais alimentos devem de fato estar 

incluídos na cesta básica, é certo que a ideia é única: são produtos necessários para a 

sobrevivência e bem-estar dos cidadãos. E, por assim serem caracterizados, muitos 

Estados promovem a desoneração desses produtos como forma de praticar a justiça 

social. [...] 

Ao retirar a isenção sobre os bens fundamentais para a sobrevivência dos cidadãos 

brasileiros, a PEC viola frontalmente 2 princípios – o da essencialidade e o da 

capacidade contributiva – e se afasta da ratificação da justiça social. (SAUNDERS, 

2019, p. 46-47) 

Ainda sobre a questão da cesta básica, Miranda defende que: 

[...] defendemos a necessidade de sua revisão e reforma naquilo quanto não prevê a 

desoneração integral (alíquota zero) ou parcial (alíquotas reduzidas) para os alimentos, o 

que, por certo e se realizado, impactará positivamente a função social da “cesta básica” e 

a certeza de que a camada mais pobre da população terá atendida sua demanda por um 

prato de comida à mesa. (MIRANDA, 2019) 

O fim dos benefícios fiscais não impactaria apenas no valor da cesta básica, mas 
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também dos demais bens e serviços necessários à sobrevivência e que, conforme já demonstrado, 

compõem a maior parte dos gastos dos contribuintes brasileiros que possuem menor capacidade 

econômica. Assim afirma Godoi (2019, p. 748), ao informar que “não se trata somente de 

alimentos. Os serviços em geral, inclusive serviços básicos como de educação e saúde, 

experimentariam, com a PEC 45/2019, um aumento exponencial de carga tributária”. 

Para rebater as críticas à esta proposição da PEC nº 45, o legislador informou na 

Exposição de Motivos da Proposta que: 

Isto não significa que o modelo não deva contemplar medidas que mitiguem o efeito 

regressivo da tributação do consumo. Para tanto, propõe-se um modelo em que grande 

parte do imposto pago pelas famílias mais pobres seja devolvido através de mecanismos 

de transferência de renda. Este modelo seria viabilizado pelo cruzamento do sistema em 

que os consumidores informam seu CPF na aquisição de bens e serviços (já adotado por 

vários Estados brasileiros) com o cadastro único dos programas sociais. Trata-se de um 

mecanismo muito menos custoso e muito mais eficiente do ponto de vista distributivo 

que o modelo tradicional de desoneração da cesta básica de alimentos. (BRASIL, 2019) 

Portanto, a proposição do legislador é de criação de um sistema de compensação que 

possibilitaria a devolução do imposto recolhido aos contribuintes de baixa renda. Segundo a 

redação da PEC nº 45, isto seria feito a partir de um cruzamento de informações entre os sistemas 

governamentais de programas sociais e os dos estabelecimentos e prestadores de serviços, que 

registrariam o CPF dos clientes no ato da aquisição de bens ou serviços.  

A instituição deste sistema, contudo, é problemática e vem sendo alvo de críticas na 

doutrina tributária, por não ter o legislador especificado pontos cruciais sobre o sistema de 

restituição, como a indefinição do conceito de “baixa renda”, a possibilidade de devolução apenas 

parcial do valor pago a título de IBS sem qualquer explanação sobre os critérios de 

proporcionalidade e a ausência de informação sobre os índices de correção monetária a serem 

observados quando da devolução dos valores dos tributos aos contribuintes. Além disso, o 

cruzamento de informações via comunicação entre sistemas pressupõe a criação de bases de 

dados que todas as empresas precisarão possuir e alimentar para, então, interligá-las aos já 

existentes de programas sociais governamentais. Essas críticas foram feitas por diversos 

doutrinadores, infra citados: 

A PEC 45 propõe um modelo em que parte do imposto pago pelas famílias mais pobres 

seja devolvido através de mecanismos de transferência de renda, sem, contudo, 

estabelecer a forma de como isso ocorrerá. (SAUNDERS, 2019, p. 44) 

 

O texto da PEC, ao definir a questão da restituição utiliza expressões genéricas que nos 
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causam grande receio: “devolução parcial” e “contribuintes de baixa renda”, e deixando 

tais parâmetros para que sejam definidos “nos termos da lei complementar”. (MAIA, 

2019, p. 413-414) 

 

O valor devolvido será corrigido pela inflação? [...] como estamos em tempos de crise, o 

governo de forma analógica possivelmente se manifestaria alegando que está em 

contingenciamento e se recusaria a atualizar os valores a serem restituídos aos 

contribuintes de baixa renda, restando ao contribuinte ainda mais prejuízos. (MAIA, 

2019, p. 415) 

[...] “mecanismos de transferência de renda” como o programa bolsa-família costumam 

alcançar somente a população próxima da linha da extrema pobreza ou em situação de 

risco social, e não seria justo submeter a classe média baixa (famílias com dois filhos e 

renda mensal próxima de R$ 5 mil) a uma alíquota cheia do IBS sobre os alimentos. 

(GODOI, 2019, p. 748) 

 

Como demonstrado acima, haverá um cruzamento de dados com o cadastro único dos 

programas sociais. Esse mecanismo, por si só, afasta a tão mencionada simplificação 

tributária, pois fará com que haja inúmeras bases de dados nos sistemas de todas as 

empresas que fornecem bens e serviços. Com isso, desde a simples padaria às grandes 

marcas deverão ter um controle rigoroso e específico de cada comprador, de modo a 

arquivarem minuciosamente os CPFs de todos os consumidores de baixa renda. Além 

disso, estes consumidores deverão guardar absolutamente todas as notas e recibos do 

que comprarem para evitar a perda de qualquer valor pago a título do IBS. 

(SAUNDERS, 2019, p. 45) 

Outrossim, critica-se o fato de ter o legislador deixado a cargo de lei complementar as 

pormenorizações deste sistema, sendo que ainda estão pendentes de instituição diversas leis 

complementares cuja edição o constituinte exigiu ainda em 1988; o que demonstra a cultura 

legislativa brasileira de morosidade na edição dessa espécie legislativa. O maior exemplo deste 

fato é a ausência de edição de lei complementar para instituição do Imposto sobre Grandes 

Fortunas; tributo que, caso instituído, serviria à finalidade social de mitigação da iniquidade 

tributária brasileira.  

A morosidade do legislador brasileiro é demonstrada não apenas no que tange à 

edição de leis complementares, mas também em relação à regulamentação de direitos previstos 

na Constituição. Conforme noticiou o site Migalhas (2020), após quase 32 anos desde a 

promulgação da Carta Magna, 118 de seus dispositivos ainda não foram regulados por lei. Diante 

deste fato, o ideal é que eventual reforma tributária não deixe a cargo de lei complementar a 

regulamentação de detalhes importantes sobre proposições que impactam de forma tão direta o 

problema da regressividade tributária, tal como é o sistema de compensação. 

Não apenas em relação ao sistema de compensação, mas em relação à subjetividade 

e/ou necessidade de complementariedade de informações da PEC nº 45, Godoi critica que: 
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Em suma: o único elemento objetivo trazido pela PEC é a necessidade de lei 

complementar para instituir os tais impostos federais seletivos. Tudo o mais [...] é 

deixado ao ponderado alvitre do legislador complementar. [...] 

Se se repara bem, o perfil do IBS é apenas delineado na PEC nº 45; seu conteúdo 

concreto e efetivo dependerá sobremaneira de decisões fundamentais a serem tomadas 

na lei complementar.” (GODOI, 2019, p. 744-745) 

Já a PEC nº 110 (Brasil, 2019), tem como regra a não “isenção, redução de base de 

cálculo, concessão de crédito presumido, anistia, remissão ou qualquer outro tipo de incentivo ou 

benefício fiscal ou financeiro”, mas permite a concessão, excepcional e regulada em lei 

complementar, de benefícios fiscais a “a) alimentos, inclusive os destinados ao consumo animal; 

b) medicamentos; c) transporte público coletivo de passageiros urbano e de caráter urbano; d) 

bens do ativo imobilizado; e) saneamento básico; f) educação infantil, ensino fundamental, médio 

e superior e educação profissional”. 

Tece-se à PEC nº 110 a mesma crítica feita à PEC nº 45 no que tange à subordinação 

de detalhes importantes do projeto à existência de lei complementar, mas, por outro lado, o fato 

de a PEC nº 110 prever a possibilidade de concessão de benefícios fiscais a bens e serviços 

essenciais demonstra maior preocupação com o fenômeno da regressividade tributária; no 

mínimo para não intensifica-lo. 

A questão da impossibilidade de concessão de benefícios fiscais pela PEC nº 45 gera 

discussão na doutrina tributária não apenas por impactar no aumento do valor de bens e serviços 

dotados de essencialidade, mas também pela diminuição da autonomia dos Estados e Municípios 

que isso implica, o que pode significar uma violação ao pacto federativo constitucionalmente 

determinado; questão à qual dedica-se a próxima seção deste capítulo.  

 

5.4 Polêmica sobre o afronte ao federalismo fiscal, cláusula pétrea constitucional 

A Constituição Federal (Brasil, 1988) prevê um modelo federativo composto da união 

indissolúvel entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, todos os entes autônomos, 

conforme os arts. 1º e 18; sendo esta forma federativa e a separação dos Poderes cláusulas 

pétreas, nos termos do art. 60, §4º, I e III. 

Para garantir a independência e a autonomia financeira dos entes federativos, a 

Constituição reparte entre eles a competência tributária para instituição de tributos e também as 

receitas tributárias provenientes da arrecadação dos referidos tributos. Segundo Maia, essa 
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repartição de receitas ocorre: 

[...] de forma direta (transferência direta entre os entes) e indireta (através da utilização 

de fundos) obrigando que a união reparta receitas tributárias com os Estados, Distrito 

Federal e Municípios e que os estados repartam receitas com seus respectivos 

municípios nos termos dos artigos 157 a 162 da CFRB/88. (MAIA, 2019, p. 416) 

Também para garantir autonomia para os entes, a Constituição Federal (Brasil, 2019), 

permite nos arts. 155, §2º, XII, “g” e 156, §3º que os Estados e Municípios criem medidas de 

política fiscal, tais como a concessão de benefícios fiscais, para, conforme Ribeiro (2019, p. 8), 

“promover o seu próprio desenvolvimento social e econômico autossustentado”. Essa 

possibilidade de implementação de medidas de política fiscal, contudo, quando mal utilizada, 

gera a ocorrência das chamadas “guerras fiscais”, cuja ocorrência Ribeiro explica: 

Na seara fiscal, o abuso no exercício da autonomia local, provocando prejuízos aos 

interesses de outros entes federativos, é denominado guerra fiscal. Esta não se 

caracteriza pela simples adoção de políticas de incentivo fiscal pelos Estados e 

Municípios, visto que estas são inerentes ao federalismo que constitucionalmente 

adotamos. A guerra fiscal pressupõe a violação do princípio da conduta amistosa 

federativa, a partir de condutas artificiosas, abusivas ou ilegais, dirigidas à atração de 

empreendimentos que, sem essas práticas, seriam destinados a outro ente federativo. 

(RIBEIRO, 2019, p. 9) 

Uma das justificativas da PEC nº 45 para a proibição de concessão de benefícios 

fiscais é extinguir as guerras fiscais, conforme expressamente disposto na Exposição de Motivos 

da referida PEC (Brasil, 2019), que prevê que “Ao extinguir-se a possibilidade de qualquer 

concessão de benefícios fiscais no âmbito do IBS, extingue-se também a guerra fiscal do ICMS e 

do ISS”. Essa proibição, contudo, gerou ampla discussão na doutrina tributária a respeito de uma 

possível violação do pacto federativo. 

Os doutrinadores que sustentam que a PEC nº 45 afronta a Constituição, por violar o 

federalismo fiscal, explicitam que a própria ideia de federalismo pressupõe que os entes 

federativos tenham liberdade de definição de suas políticas fiscais. Neste sentido, Ribeiro: 

Inerente ao exercício da competência tributária é o poder de não tributar. Ou seja, a 

faculdade, a partir das suas próprias estratégias para alcançar o desenvolvimento social e 

econômico, de estabelecer benefícios fiscais que atendem não só à baixa intensidade de 

capacidade contributiva, mas também ao incentivo a que os agentes econômicos sejam 

atraídos para o território da entidade tributante. No regime capitalista, as empresas 

identificam o melhor local para fixar seus empreendimentos levando em conta a 

proximidade com o mercado consumidor, com as matérias-primas e a mão-de-obra 

especializada que serão utilizadas na produção, o maior acesso ao comércio exterior, 

dentre outros fatores. Ocorre que os grandes centros já oferecem historicamente tais 

condições ao empreendedor, o que acaba por concentrar no plano espacial ainda mais a 

atividade econômica. Deste modo, acabar com a extrafiscalidade indutora significa 
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cristalizar a assimetria no desenvolvimento econômico entre as várias regiões do país, 

em dissintonia com os objetivos constitucionais. (RIBEIRO, 2019, p. 7) 

Em consonância, Piscitelli defende que: 

Nos termos dos artigos a serem introduzidos na Constituição, será retirado do ente uma 

prerrogativa fundamental, que é a de realizar política fiscal: o imposto terá alíquotas 

uniformes para todos os bens e serviços, sem qualquer distinção, sendo vedada a 

concessão de benefícios e incentivos de qualquer natureza. 

Essa vedação afeta demasiadamente a capacidade de atração de investimentos e alocação 

de recursos (indiretamente, via renúncia de receita) em áreas que o ente entenda 

adequadas. Limita, portanto, o exercício da atividade financeira, pela alteração do 

quadro das competências tributárias e, assim, pela impossibilidade de conferir ao ente 

independência efetiva na aplicação de seus recursos e construção de políticas públicas. 

(PISCITELLI, 2019) 

Percebe-se, logo, que a retirada da prerrogativa dos Estados e Municípios de 

definição de suas políticas fiscais a partir da concessão de benefícios fiscais representa uma perda 

da autonomia destes entes federados. Neste sentido, Ribeiro (2019) entende que a 

impossibilidade, imposta pelos entes centrais, de exercício da autonomia local viola o princípio 

da conduta amistosa federativa e, portanto, não se adequa ao federalismo fiscal 

constitucionalmente estabelecido.   

Ávila (2018) entende que a autonomia dos entes federados é um pilar do federalismo, 

de forma que a sua supressão impede o pacto federativo de permanecer da forma que o 

constituinte originário idealizou; e que, ainda, esta supressão da autonomia é uma consequência 

de impostos que, se espelhando no modelo IVA, buscam a uniformidade, tal como o IBS previsto 

na PEC nº 45. Souza (2019), também levando em consideração essa diminuição da autonomia 

estatal, entende pela inconstitucionalidade da PEC nº 45, sob o argumento da violação do pacto 

federativo.  

Por sua vez, Scaff entende que: 

De minha parte, penso que é imprescindível haver recursos suficientes para que os 

estados e municípios sejam autônomos e que os possam receber e gerenciar sem ter que 

cumprir condições impostas pelo governo central, o qual também não pode ter a 

possibilidade de sua manipulação, o que tornaria os entes subnacionais subservientes ao 

poder central — existem diversas ações promovidas pelos estados contra a União acerca 

desse aspecto. Isso transformaria os estados e municípios em autarquias federais, o que 

modificaria completamente o federalismo brasileiro, tão decantado teoricamente, mas 

capenga na prática. (SCAFF, 2019) 

 

Lado outro, há doutrinadores que sustentam que a PEC nº 45 não viola o pacto 

federativo. Maia compila os principais argumentos utilizados por estes doutrinadores: 
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(i) não há ofensa ao pacto federativo, pois não há supressão de competência ou perda de 

receitas; (ii) o IBS mitigaria a guerra fiscal; (iii) o IBS é um imposto nacional e não 

federal e por fim (iv) o IBS simplificaria o sistema tributário, aumentando o potencial de 

arrecadação, reduzindo os custos de conformidade dos tributos e acabaria com a prática 

de lobbies nocivos a economia. (MAIA, 2019, p. 418) 

Neste sentido, Godoi (2019) aprova a unificação dos impostos sobre o consumo com 

a proibição de concessão de benefícios fiscais unilaterais sob o argumento de que a ampla 

liberdade dos entes federativos concederem estes benefícios e realizarem guerras fiscais não 

resulta em verdadeiro desenvolvimento econômico. O referido doutrinador ainda entende que 

uma consequência da PEC nº 45 é a diminuição da autonomia financeira e tributária dos Estados 

e Municípios, mas que isso não impacta na forma federativa; apenas representa um rearranjo 

tributário centralizador. 

Em consonância, Farias (2019) entende que as medidas propostas pela PEC nº 45 

reduzem a complexidade do sistema tributário brasileiro ao mesmo tempo que preservam o 

elemento federativo relevante, que ele entende ser “a capacidade de o ente tributante modular a 

sua arrecadação, pela fixação da alíquota”. Assim, para o citado doutrinador, as demais questões 

que envolvem a PEC nº 45 são secundárias, não consistindo em pilares do federalismo. 

Também entendendo que a unificação das competências de instituição de impostos 

sobre o consumo não afeta o pacto federativo, Lopes explicita que: 

É plenamente legítimo argumentar que o desenho original da Constituição colocou de pé 

uma repartição de competências tributárias que se relacionava, de perto, com o 

federalismo que se buscava, e que se apoiava em dois grandes tributos para fazer face à 

necessidade de autonomia financeira dos Estados e Municípios: ICMS e ISSQN. [...] 

Mas é correto dizer que os 31 anos da Execução da Constituição nos mostraram que é 

preciso fazer algo diferente, quando se pensa em como estes dois tributos, 

principalmente, foram utilizados no contexto do pacto federativo.  

É preciso que se diga claramente: do ponto de vista do pacto federativo, esta repartição 

de competências que temos hoje é parte do problema, não da solução. A tributação da 

produção e da circulação de bens e serviços, toda retalhada como é, faz parte do passado, 

mas não se amolda ao presente. (LOPES, 2019, p. 301) 

A discussão sobre o aumento da regressividade tributária e da desigualdade social é 

impactada por todo esse debate sobre a suposta violação do pacto federativo pela PEC nº 45, uma 

vez que a impossibilidade de concessão de benefícios fiscais impacta na atração de 

desenvolvimento regional, o que pode ocasionar prejuízos socioeconômicos para os Estados e 

Municípios, sobretudo no que tange à geração de emprego e renda. Assim, o federalismo fiscal e 

a autonomia estatal que ele garante se mostram formas de garantir melhores condições de vida ao 
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povo de uma determinada região, pois os governantes diretos dos Estados e Municípios 

conhecem melhor as fraquezas dos seus respectivos entes e sabem melhor quais estratégias 

devem ser utilizadas para que consigam atrair investimentos e proporcionar desenvolvimento 

econômico aos seus governados. Nesse sentido, Derzi sustenta que: 

E a garantia dessa autonomia é, singelamente, a preservação da democracia. Na verdade 

é nada mais do que o respeito à liberdade daquele povo do território daquele Ente 

estadual. E, por detrás de um Estado, há direitos individuais e sociais fundamentais a 

serem protegidos. 

[...] Segundo a Constituição da República, os Estados Federados ou os Municípios não 

precisam manter uma comunidade virtuosa para merecer a proteção constitucional. A 

Constituição trata igualmente a todos os Estados e Municípios como se virtuosos fossem 

porque o que se protege por detrás de qualquer Ente Estatal não é o aparato 

administrativo em si, nem a qualidade da gestão, mas a soberania que advém do povo, 

dos cidadãos que o legitimam. O direito de cada um de nós a uma liberdade decisória, o 

direito de cada um de nós a uma vida produtiva e ao pleno desenvolvimento de nossas 

potencialidades. E esse tratamento tem consequências felizes, importantes. Uma dessas 

consequências é exatamente limitar e controlar o poder federal.  

[...] Imoral é enfraquecer a democracia brasileira, centralizando, fragilizando a 

Federação e coibindo importante instrumento de dispersão do poder no território 

nacional. (DERZI, 2018, p. 153-154) 

Em consonância, Ribeiro afirma que: 

Afinal, são os Estados e Municípios os principais responsáveis pelo atendimento das 

necessidades básicas da população, como saúde, educação e segurança pública. 

Restringir a autonomia desses entes federativos é atingir a essa população de que mais 

depende da atuação estatal. E essa população sofreria ainda mais com o aumento da 

regressividade do sistema e com a desvinculação de recursos destinados 

constitucionalmente à seguridade social. 

Assim, a Reforma Tributária proposta simplifica a vida das empresas, mas tem efeitos 

regressivos sobre o sistema tributário, penalizando os mais pobres, além de restringir a 

autonomia federativa de Estados e Municípios. (RIBEIRO, 2019, p. 23) 

Assim, por ser proposição que pode impactar na arrecadação e na economia dos 

Estados e Municípios e, consequentemente, no modo de vida e na renda de sua população, faz-se 

necessário que a PEC nº 45 ofereça garantias de que sua eventual aprovação observe as 

particularidades de cada região, a fim de não prejudicar o povo que ali reside e de não agravar a 

desigualdade social já existente no Brasil.  

Até o momento, a previsão da referida PEC (Brasil, 2019) neste sentido é a de criar 

um comitê gestor nacional do IBS, formado com representantes de todos os entes federativos, 

com as funções de, entre outras, gerir a arrecadação e a distribuição da receita proveniente do 

imposto. Porém, mais uma vez, a PEC atribui a lei complementar a responsabilidade de criar o 

comitê, o que é criticado por Levenhagen: 
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Nesse contexto, o fato é que a compatibilidade ou não das reformas depende de uma 

análise detalhada sobre a participação dos entes federados no Comitê Gestor, que ficará 

responsável pela regulamentação e arrecadação, e sobre os impactos que a criação do 

IBS terá sobre a autonomia financeira deles, o que não é possível atualmente em razão 

das atuais propostas delegarem o detalhamento desses pontos para lei complementar. 

(LEVENHAGEN, 2019, p. 295) 

Diante de todo o exposto, demonstra-se a necessidade de aprofundamento e 

detalhamento da PEC nº 45 em relação à discussão sobre a possível violação ao federalismo 

fiscal, que objetiva preservar a autonomia dos entes federativos, uma vez que esse debate impacta 

naquele sobre a necessidade de mitigação da regressividade tributária e de sua consequente 

desigualdade social, sobretudo porque, conforme anteriormente dito, a redução das desigualdades 

sociais e regionais é objetivo da República Federativa do Brasil previsto no art. 3º, III da 

Constituição Federal. 

 

5.5 Insuficiência de proposições que aumentem a tributação sobre a renda e o patrimônio 

Consonante com o anteriormente exposto no primeiro capítulo deste trabalho, a 

regressividade tributária se dá a partir da opção do legislador brasileiro pela maior tributação do 

consumo e menor tributação da renda e do patrimônio. Logo, uma forma de mitigar o referido 

fenômeno é exatamente alterando a carga tributária incidente sobre cada tipo de fonte tributável, 

e uma reforma tributária que dê a devida importância para a minoração dos efeitos da 

regressividade tributária deve levar isso em consideração. Assim entende Saunders: 

Permanecer com um sistema regressivo pode ser perigoso e aumentar mais a (grande) 

desigualdade que assola o país. 

É nessa linha que a nova proposta deveria focar [...] em conseguir reduzir os efeitos 

regressivos mesmo com uma reforma focada em quase sua totalidade nos impostos sobre 

o consumo. 

A conclusão final é no sentido de que a legislação tributária brasileira precisa ser 

alterada substancialmente para que possa se efetivar o Estado Social em nosso país ao 

invés de ser um obstáculo para tanto. (SAUNDERS, 2019, p. 51) 

No mesmo sentido, Gomes et al explicitam que: 

[...] é evidente que o atual sistema tributário é disfuncional, complexo, juridicamente 

inseguro, com custos de conformidade elevados e preponderantemente regressivo. 

Entretanto, o debate que se pretende estimular diz respeito à forma pela qual a reforma 

tributária deve ser implementada, sendo certo que toda reforma tributária deve ter como 

objetivo a construção de um sistema tributário justo, eficiente, flexível, transparente, 

progressivo e que vise à redução das desigualdades sociais. (GOMES et al, 2019) 

Segundo Xavier (2019), o atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, 
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afirmou “ser favorável ao debate sobre renda no âmbito da reforma tributária. Segundo ele, o 

atual sistema tributário é injusto por tributar mais bens e serviços. Para o presidente, essa lógica 

prejudica a base da sociedade”.  

Para tanto, sequer seria necessária uma ampla reforma constitucional; bastando 

apenas uma alteração na legislação infraconstitucional, conforme dispõe Maia: 

E aqui, reside nossa crítica, pois, apesar dos dados alarmantes de concentração de renda 

em nosso país, muito pouco está sendo discutido sobre a alteração da tributação da renda 

e do patrimônio do Brasil. Medidas simples como o aumento das alíquotas do Imposto 

de Renda e modificações nos tributos incidentes no patrimônio e na herança poderiam 

tornar nosso sistema tributário mais justo, permitindo uma redução na carga tributária 

incidente sobre o consumo. (MAIA, 2019, p. 422-423) 

No mesmo sentido, Godoi defende que: 

Contudo, reparando bem, percebe-se que a maioria das mudanças de que precisamos na 

tributação da renda e do capital não necessitam de alterações na Constituição. Ao 

contrário: precisamos de alterações na legislação ordinária e complementar que 

respeitem e prestigiem as normas constitucionais que existem e estão aí desde 1988, 

como a progressividade/universalidade do imposto sobre a renda. (GODOI, 2019, p. 

742) 

Em todo caso, quer seja reformando a legislação constitucional, quer seja reformando 

a legislação infraconstitucional, faz-se imperativo que as propostas de reforma tributária 

consonem com o aspecto de justiças social e fiscal que o Direito Tributário possui e reparem 

iniquidades históricas a partir de uma maior tributação da renda e do patrimônio, que no Brasil, 

conforme já dito, se concentram nas mãos de poucos cidadãos. 

Em relação a isso, a PEC nº 110 apresenta mais indícios de alteração da incidência da 

carga tributária sobre a renda e o patrimônio, mudança esta que, caso feita, encaminharia a 

estrutura tributária para uma maior efetivação de justiça social. A preocupação com os fins 

sociais da referida proposta é demonstrada em sua própria Exposição de Motivos: 

A proposta reestrutura todo o sistema tributário brasileiro. A ideia é simplificar o atual 

sistema, permitindo a unificação de tributos sobre o consumo e, ao mesmo tempo, 

reduzindo o impacto sobre os mais pobres. Aumenta-se gradativamente os impostos 

sobre a renda e sobre o patrimônio e melhora-se a eficácia da arrecadação, com menos 

burocracia. [...] 

O IBS seria criado nos moldes do que existe em países industrializados, e sem tributar 

medicamentos e alimentos. (BRASIL, 2019) 

Maia se posiciona neste sentido, ao afirmar que: 

Assim como a PEC 45/2019, o principal objetivo é a “simplificação e racionalização” do 

sistema tributário brasileiro. No entanto, a PEC 110 também aparenta ter uma maior 

preocupação em reduzir o impacto da tributação sobre os mais pobres, apresentando 
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medidas que visam o aumento de impostos sobre a renda e o patrimônio [...] (MAIA, 

2019, p. 405) 

Gomes et al também apresentam posicionamento neste sentido, ao excepcionar a PEC 

nº 110 do rol de propostas com grande enfoque sobre a simplificação do sistema tributário:  

Além disso, com exceção da PEC 110/2019, as propostas em debate preocupam-se 

excessivamente com a tributação sobre o consumo, sendo que a tributação sobre a renda 

e sobre o patrimônio também devem ser contempladas, principalmente diante do fato de 

que a tributação sobre o consumo é insuficiente para promover a justiça fiscal. (GOMES 

et al, 2019) 

Uma das proposições trazidas pela PEC nº 110 que se presta a aparentar maior indício 

de realização de justiça fiscal, corrigindo, assim, uma injustiça histórica do sistema tributário 

atual, é a de incidência do IPVA sobre aeronaves e embarcações, ao passo em que atualmente o 

referido imposto apenas se aplica aos veículos automotores terrestres; que são exatamente 

aqueles aos que a maior parte da população pobre brasileira tem acesso. Cumpre ressaltar que a 

referida PEC ainda faz a exclusão de determinados veículos da incidência do IPVA, conforme se 

depreende da leitura da sua Exposição de Motivos: 

O IPVA passa a atingir aeronaves e embarcações, mas exclui veículos comerciais 

destinados à pesca e ao transporte público de passageiros e cargas, o que faz excluir 

veículos usados pelo grosso da população e faz recair o imposto apenas sobre aquelas 

pessoas com maior capacidade contributiva. (BRASIL, 2019) 

Por outro lado, a PEC nº 45 é omissa a respeito de aumento da carga tributária sobre a 

renda e o patrimônio, se limitando a alterar (e, inclusive, majorar) a carga tributária sobre o 

consumo, conforme critica Melo: 

Além disso, a reforma proposta pela PEC 45/2019 não ameniza em nada esse cenário de 

injustiça tributária, pelo contrário, ela termina por ampliá-la, uma vez que tributos que 

incidem sob a receita e faturamento das empresas como a COFINS e o PIS deixarão de 

existir, sendo que o IBS incidirá apenas sobre o consumo. Logo, o percentual da carga 

tributária que incide sobre o consumo irá aumentar. (MELO, 2019, p. 783) 

Assim também entende Godoi, que afirma: 

A PEC se restringe a alterar a tributação do consumo e nada dispõe sobre mudanças na 

tributação da renda e do patrimônio. Isso me pareceu a princípio um grande problema, 

pois a tributação atual da renda e do patrimônio apresenta muitas distorções e 

iniquidades que devem ser atacadas sem demora. (GODOI, 2019, p. 742) 

Compartilhando do mesmo entendimento, Saunders explicita: 

De fato, para a Autora, a diminuição das desigualdades está intimamente associada a 

uma alteração legislativa sobre a renda e sobre o patrimônio, mas, a reforma que temos 

hoje, não segue essa linha. (SAUNDERS, 2019, p. 41) 
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Outras seriam essas críticas se o texto da PEC nº 45 originalmente protocolado 

contivesse propostas de majoração da carga tributária sobre a renda e o patrimônio tais como as 

apresentadas em Emendas sugeridas à referida PEC, tais como as Emenda nºs 82/2019 e 98/2019. 

A Emenda nº 82/2019 à PEC nº 45 é de autoria da Deputada Federal Fernanda Melchionna e 

sugere, como formas de ajustar a tributação incidente sobre os contribuintes com grande 

capacidade contributiva, a “redução da alíquota do imposto sobre bens e serviços no mesmo 

montante da elevação da tributação progressiva sobre altas rendas e patrimônios”, além da 

“taxação de lucros e dividendos e fim da isenção de juros sobre capital próprio; regulamentação 

do imposto sobre grandes fortunas; majoração da alíquota máxima do imposto sobre heranças; 

cobrança de IPVA para embarcações e aeronaves e da criação da Contribuição Social sobre Altas 

Rendas da Pessoa Física (CSPF)” (BRASIL, 2019). 

Já a Emenda nº 98/2019 à PEC nº 45 é de autoria da Deputada Federal Tabata Amaral 

e estende a cobrança do IPVA aos veículos automotores aquáticos e aéreos, sob a justificativa 

que: 

Um dos diversos caminhos para combater a desigualdade tributária que impera no Brasil 

é através da ampliação do alcance do IPVA, imposto que onera proprietários de carros e 

motos, a título exemplificativo, mas que não incide sobre bens de alto valor como iates e 

helicópteros. 

Os que possuem bens desse jaez apresentam grande capacidade contributiva e devem 

recolher ao Estado um tributo em razão do patrimônio em questão. 

Não há, nesse sentido, justificativa razoável para permitir a cobrança com relação aos 

veículos terrestres e excluir as embarcações e as aeronaves.  

A justiça fiscal alcançada por essa ampliação permitirá um aumento de arrecadação com 

o objetivo de direcionar mais recursos para políticas públicas de combate à desigualdade. 

(BRASIL, 2019) 

Ressalte-se que as Emendas anteriormente citadas são apenas algumas dentre as 219 

apresentadas à Comissão Especial, segundo informações da Câmara dos Deputados (Brasil, 

2019). Este número expressivo de Emendas propostas apenas demonstra que à discussão sobre a 

reforma tributária se dá grande atenção, devido à sua premência. Fato é que o texto inicial da 

PEC nº 45, sobre o qual recai a análise feita no presente trabalho, demonstra-se omisso a respeito 

do aumento da carga tributária incidente sobre bases tributáveis como a renda e o patrimônio. 

A discussão a respeito da majoração da tributação sobre a renda e o patrimônio 

retoma aquela outra a respeito da desigualdade social no Brasil, causada por, entre outros fatores, 

a regressividade tributária; sendo que ambas as discussões se mostram cada vez mais urgentes e 
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necessárias, sobretudo no contexto atual e global de crise econômica agravada pela crise sanitária 

que é a pandemia do coronavírus (COVID-19). Com base em anterior pesquisa apresentada no 

segundo capítulo deste trabalho, uma crise econômica poderia apenas agravar o já existente 

problema da desigualdade social brasileira, uma vez que, mesmo em contexto de crise, os 

cidadãos que experimentam perda patrimonial são exatamente aqueles que possuem pouco 

patrimônio.  

Para minorar esses efeitos socioeconômicos da crise econômica, Sakamoto (2020) 

noticia a propositura de medidas pelas entidades Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital 

(Fenafisco), Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), 

Auditores Fiscais pela Democracia (AFD) e o Instituto Justiça Fiscal (IJF). Uma dessas medidas 

é a “tributação da renda e do patrimônio dos super-ricos através da taxação de dividendos, 

grandes heranças e fortunas” que, segundo estimativa das entidades, poderia “arrecadar R$ 272 

bilhões para serem usados contra a crise econômica”. 

Outrossim, a temática do necessário aumento da tributação sobre a renda e o 

patrimônio, contudo, não é debatida apenas a nível nacional. Carrança (2020) demonstra que essa 

discussão foi mundialmente reforçada a partir da apresentação de uma proposta reforma tributária 

global formulada por reconhecidos economistas, tais como Thomas Piketty, Gabriel Zucman, 

Jayati Ghosh, Joseph Stiglitz e José Antônio Ocampo; proposta esta que visa uma tributação 

maior e uniforme sobre o patrimônio e a renda de multinacionais e oligopólios com alto retorno 

que atuam em meio digital por meio de medidas como “uma taxação mínima global de 25% 

sobre as companhias para evitar que elas busquem países de menor tributação; a taxação 

progressiva de serviços digitais; e maior transparência nos resultados das multinacionais nos 

diferentes países e nas fortunas mantidas fora de seus locais de origem”. 

Segundo noticiou Carrança, a doutrinadora Thatiane Piscitelli sustenta que essa 

reforma idealizada por Piketty e outros doutrinadores reflete no debate brasileiro sobre a reforma 

tributária, explicando que: 

“A proposta tem por objetivo captar a capacidade contributiva das grandes empresas e 

possibilitar a efetiva tributação da renda nesse momento em que as receitas tributárias são 

necessárias para o enfrentamento da pandemia”, diz Piscitelli. “A crise muda a lente das 

coisas, olhando para o Brasil, temos uma reforma ainda muito focada na tributação do 

consumo e pouca discussão sobre tributação da renda. Talvez quando essa crise passar, 

também mudaremos essa lenta, rumo a uma tributação mais justa.” (CARRANÇA, 2020) 
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Lado outro, conforme Carranca (2020), o doutrinador Bernard Appy, diretor do CCiF 

e um dos idealizadores da PEC nº 45, não vê viabilidade nesta proposta de reforma tributária 

global, pois acredita que “Não há como obrigar os países a adotarem uma taxa de imposto de 

renda, quando eles têm suas legislações nacionais. Exigiria uma coordenação internacional que 

hoje não existe”. Contudo, o referido doutrinador reconhece que o atual contexto mundial 

aumenta a pressão para a inclusão na discussão sobre a reforma tributária brasileira sobre a 

tributação da renda, do patrimônio e da folha de salários, afirmando que “Com a pandemia, a 

pressão para incluir esses temas aumentou. Para ter uma reforma focada não apenas no aumento 

da eficiência econômica, mas também que melhore o impacto distributivo do sistema tributário”. 

Diante do exposto, demonstra-se relevante o aprofundamento sobre a discussão da 

utilização do Direito Tributário como forma de redistribuir a renda e o patrimônio, notadamente 

elevando a carga tributária sobre estas duas fontes tributáveis; proposta esta que inexiste na PEC 

nº 45 e existe, ainda que timidamente, na PEC nº 110. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar as Propostas de Emenda à 

Constituição nºs 45 e 110 para averiguação da possibilidade de, a partir da reforma tributária, 

tornar mais justo o sistema tributário brasileiro, atualmente regressivo, atendendo, assim, aos 

objetivos da República previstos no art. 3º, III da Constituição Federal de erradicação da pobreza 

e marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. A fim de atingir este objetivo 

geral, foram traçados os objetivos específicos de análise da atual situação do sistema tributário e 

da sociedade brasileiros, de identificação dos princípios constitucionais do Direito Tributário que 

impõem progressividade ao sistema tributário, de exame das referidas PECs à luz do fenômeno 

da regressividade tributária e, por fim, de exploração de estudos doutrinários a respeito da 

temática. 

Em análise do sistema tributário e da sociedade brasileiros, verificou-se que o sistema 

tributário possui como dois principais problemas a complexidade e a regressividade tributária, 

sendo este segundo o maior dos problemas por ter impactos mais expressivos na desigualdade 

social tão presente (e alarmante) no Brasil. 

Foram identificados como principais princípios constitucionais do Direito Tributário 

que se relacionam com a temática o Princípio da Capacidade Contributiva e o Princípio da 

Solidariedade Social. Ambos impõem progressividade ao sistema tributário à medida em que 

correspondem aos objetivos constitucionais da República Federativa do Brasil de construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária e de erradicação da pobreza e da marginalização e a redução 

das desigualdades sociais e regionais, previstos no art. 3º, I e III da Constituição Federal. 

Para, por fim, analisar o conteúdo das Propostas de Emenda à Constituição nºs 45 e 

110, partiu-se da premissa que para realizar justiça fiscal uma eventual reforma tributária deve, 

necessariamente e de algum modo, promover a mitigação do fenômeno da regressividade 

tributária, uma vez que ele é incompatível com os princípios constitucionais supracitados e 

agrava a desigualdade social, a cuja redução intenta o Brasil, em observância aos seus objetivos 

democráticos. Passou-se à apresentação das referidas PECs no que tange às suas proposições que 

impactam na efetivação de justiça fiscal, notadamente em relação ao fenômeno da regressividade 

tributária, quais sejam: o enfoque na simplificação do sistema tributário a partir da instituição do 
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IBS, o impacto para os contribuintes e para os entes federativos da proibição de concessão de 

benefícios fiscais e a insuficiência de propostas que aumentem a carga tributária sobre a renda e o 

patrimônio. 

Desta feita, reputam-se cumpridos todos os objetivos propostos pela pesquisa; 

objetivos estes que foram formulados visando responder ao problema: em que medida as 

Propostas de Emenda à Constituição nºs 45 e 110 propõem justiça fiscal, notadamente mitigando 

o fenômeno da regressividade no sistema tributário brasileiro? 

Em resposta ao questionamento, e considerando todo o exposto neste trabalho, 

conclui-se que ambas as PECs propõem reformas significativas quanto à simplificação do atual 

modelo tributário, muito complexo e burocrático, mas não quanto à modificação da incidência de 

menor carga tributária sobre o consumo. A PEC nº 45, sobretudo, é a que indica menor indício de 

realização de justiça fiscal, pois prevê a majoração da alíquota de tributação sobre o consumo 

com possibilidade de devolução do imposto recolhido aos contribuintes de baixa renda, sem, 

contudo, indicar concretamente de que forma e quando esse sistema de restituição será 

efetivamente implementado; o que pode, inclusive, agravar o problema da regressividade 

tributária. Assim, demonstrou a PEC nº 110 possuir proposições mais razoáveis, que mitigam a 

complexidade do sistema tributário nacional e que efetivam, em certa medida, justiça fiscal, ainda 

que de maneira insuficiente, a partir da apresentação de medidas que objetivam o aumento de 

impostos sobre a renda e o patrimônio; minorando, de certa forma, a regressividade tributária.  

Não obstante, a principal conclusão que se estabelece a partir deste trabalho é que o 

debate a respeito das PECs nºs 45 e 110 necessita de aprofundamento no que tange à alteração da 

carga tributária incidente sobre a renda e o patrimônio. Isso porque a forma de promover uma 

justiça fiscal ampla e eficaz é a partir da redistribuição da renda, o que pressupõe uma alteração 

da escolha de bases tributáveis, privilegiando a tributação da renda e do patrimônio em 

detrimento da tributação sobre o consumo. Assim, para que a reforma tributária brasileira realize 

justiça fiscal, não basta que ela simplifique o sistema tributário; ela precisa, impreterivelmente, 

mitigar a regressividade tributária.  
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