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Democracia: Democracia: maior coincidência possível entre governantes e maior coincidência possível entre governantes e 
governados (ideia inaugural).governados (ideia inaugural).

Tipos: Tipos: direta (Atenas), indireta, semi-direta, cesarista.direta (Atenas), indireta, semi-direta, cesarista.

Onda democrática:Onda democrática: quase todos países se apresentam como  quase todos países se apresentam como 
          democráticos. Seriam mesmo? Como separar o trigo do           democráticos. Seriam mesmo? Como separar o trigo do 
joio?joio?

Critério: Critério: valores caros à democracia. Presentes de  modo valores caros à democracia. Presentes de  modo 
conjugado e interdependente. conjugado e interdependente. 

LIBERDADELIBERDADE  e    e  IGUALDADEIGUALDADE



LIBERDADELIBERDADE
Política: Política: sufrágio, partidos políticos, financiamento    sufrágio, partidos políticos, financiamento    
    de campanhas, crimes eleitorais.    de campanhas, crimes eleitorais.

Econômica: Econômica: liberdade para  empreender, burocracia  liberdade para  empreender, burocracia  
    e  controles  do Estado, ambiente negocial, regime     e  controles  do Estado, ambiente negocial, regime 
da propriedade e dos contratos.da propriedade e dos contratos.

Ideias: Ideias: manifestação do pensamento, liberdade de     manifestação do pensamento, liberdade de     
imprensa, cátedra, escolha de aprendizado.imprensa, cátedra, escolha de aprendizado.

Locomoção: Locomoção: entrada e saída do território nacional,    entrada e saída do território nacional,    
   inclusive com bens e riquezas.   inclusive com bens e riquezas.

Sigilos: Sigilos: comunicações (cartas, e-mails, telefone), comunicações (cartas, e-mails, telefone), 
fiscal e bancário.fiscal e bancário.



IGUALDADEIGUALDADE

Jurídica: Jurídica: igualdade formal ou perante a lei. Ideias liberais e igualdade formal ou perante a lei. Ideias liberais e 
iluministas do final do  século XVIII. iluministas do final do  século XVIII. 

Revolução Americana (1776), Revolução Francesa (1789), Revolução Americana (1776), Revolução Francesa (1789), 
Constituições “liberais”.Constituições “liberais”.

Econômica: Econômica: igualdade material ou substancial. Condições igualdade material ou substancial. Condições 
materiais que indiquem dignidade da pessoa humana.materiais que indiquem dignidade da pessoa humana.

Revoluções de 1848 (França e Alemanha), Manifesto Comunista Revoluções de 1848 (França e Alemanha), Manifesto Comunista 
(1848), ideias socialistas, Encíclica (1848), ideias socialistas, Encíclica Rerum NovarumRerum Novarum (1891),  (1891), 
Constituições “sociais”.Constituições “sociais”.      



Democracia liberal: contenta-se com a igualdade contenta-se com a igualdade 
formal. O valor liberdade (em todas suas vertentes) formal. O valor liberdade (em todas suas vertentes) 
tem grande importância. tem grande importância. 

Democracia socialista: a busca pela igualdade a busca pela igualdade 
substancial faz colocar o valor liberdade em segundo substancial faz colocar o valor liberdade em segundo 
plano.plano.

Social-democracia: conjugação da liberdade com conjugação da liberdade com 
a igualdade (formal e material). a igualdade (formal e material). 

Estado-social: não é necessariamente democrático.não é necessariamente democrático.



Pressupostos da Democracia Fiscal Pressupostos da Democracia Fiscal 

1º) LIBERDADE 1º) LIBERDADE 

2º) IGUALDADE 2º) IGUALDADE 

3º)3º) NÃO INIBIÇÃO DA ATIV. ECONÔMICA LEGAL NÃO INIBIÇÃO DA ATIV. ECONÔMICA LEGAL

Operam de modo conjugado e interdependente. Operam de modo conjugado e interdependente. 
Um influencia e é influenciado pelo outro.Um influencia e é influenciado pelo outro.



1º pressuposto LIBERDADE1º pressuposto LIBERDADE  

necessidades + desejos = necessidades + desejos = 1) patrimônio (1) patrimônio (latu sensulatu sensu) + ) + 
  2) atividade econômica  2) atividade econômica

1)1)  + + 2)2)  = = LIBERDADE REALLIBERDADE REAL de escolhas entre as milhares de  de escolhas entre as milhares de 
opções e opções e trade offstrade offs do dia a dia. do dia a dia.

1)1)  e e 2)2)  = = direitos constitucionais individuais (CF, arts. 5º, XIII e direitos constitucionais individuais (CF, arts. 5º, XIII e 
XXII e 170, parágrafo único). A tributação sempre atinge ambos.XXII e 170, parágrafo único). A tributação sempre atinge ambos.

1)1)  e e 2)2)  = = concorrem para a concorrem para a dignidade da pessoadignidade da pessoa humana e  humana e 
também para a também para a harmonia socialharmonia social (segurança).  (segurança). 



Tributação = Tributação = NÃO PODENÃO PODE neutralizar ou severamente  neutralizar ou severamente 
restringir a capacidade das pessoas de escolherem restringir a capacidade das pessoas de escolherem 
quais desejos e necessidades serão satisfeitos.quais desejos e necessidades serão satisfeitos.  

Seria uma: TRIBUTAÇÃO EXAGERADA Seria uma: TRIBUTAÇÃO EXAGERADA 
                      sob a ótica individualsob a ótica individual

tributação tributação excessiva, proibitiva excessiva, proibitiva ouou confiscatória confiscatória são sinônimos são sinônimos

Há previsão constitucional para essa Há previsão constitucional para essa 
vedação?vedação?
Sim, trata-se do art. 150, IV da CF.Sim, trata-se do art. 150, IV da CF.



PROBLEMASPROBLEMAS

1)1) A aferição do exagero deve ser realizada em face de  A aferição do exagero deve ser realizada em face de 
cada tributo isoladamente ou pode-se considerar a cada tributo isoladamente ou pode-se considerar a 
carga tributária como um todo.carga tributária como um todo.

2)2) Os parâmetros adotados na análise. Os parâmetros adotados na análise.

RESPOSTASRESPOSTAS

1)1) Carga tributária como um todo. Carga tributária como um todo.

2)2) Fixação de  Fixação de presunçõespresunções ou aplicação dos princípios  ou aplicação dos princípios 
da da proporcionalidade proporcionalidade ee razoabilidade razoabilidade..



PresunçõesPresunções: a partir de certo patamar, : a partir de certo patamar, 
presume-se estar em cena a tributação presume-se estar em cena a tributação 
exagerada.exagerada.

Alemanha: carga tributária superior a 50% do PIB. Alemanha: carga tributária superior a 50% do PIB. 
Princípio da repartição pela metade (jurisp.)Princípio da repartição pela metade (jurisp.)

Argentina: tributação superior a 33% sobre a receita Argentina: tributação superior a 33% sobre a receita 
ideal de um imóvel (jurisp.)ideal de um imóvel (jurisp.)

Ponto fraco: engessa o sistema. Cada país é uma Ponto fraco: engessa o sistema. Cada país é uma 
realidade diferente.realidade diferente.



A intensidade fiscal depende do A intensidade fiscal depende do RETORNORETORNO que  que 
o estado oferece.o estado oferece.

““Não é pela quantidade de tributos que se deve medir o ônus, mas sim pelo caminho que Não é pela quantidade de tributos que se deve medir o ônus, mas sim pelo caminho que 
têm de fazer para voltar às mãos de que saíram. Quando esta circulação é rápida e bem têm de fazer para voltar às mãos de que saíram. Quando esta circulação é rápida e bem 
estabelecida, não importa que se pague muito ou pouco, pois o povo será sempre rico e estabelecida, não importa que se pague muito ou pouco, pois o povo será sempre rico e 
as finanças andarão bem. Ao contrário, por pouco que o povo dê, quando este pouco as finanças andarão bem. Ao contrário, por pouco que o povo dê, quando este pouco 
não lhe volta, ele, dando sempre, logo se esgotará: o Estado jamais será rico e o povo não lhe volta, ele, dando sempre, logo se esgotará: o Estado jamais será rico e o povo 
sempre será miserável” (ROSSEAU – sempre será miserável” (ROSSEAU – Contrato SocialContrato Social).).

Suécia (+ de 50%), Noruega (+ ou – 45%), Estados Unidos (+ ou – Suécia (+ de 50%), Noruega (+ ou – 45%), Estados Unidos (+ ou – 
25%), Alemanha (+ ou – 40%), Espanha, Canadá, Nova Zelândia (+ 25%), Alemanha (+ ou – 40%), Espanha, Canadá, Nova Zelândia (+ 
ou – 35%), Brasil (+ ou – 38%).ou – 35%), Brasil (+ ou – 38%).

Países em desenvolvimento: + ou – de 15% a 20% do PIBPaíses em desenvolvimento: + ou – de 15% a 20% do PIB
Países desenvolvidos: + ou -  de 30% a 40% do PIBPaíses desenvolvidos: + ou -  de 30% a 40% do PIB



Proporcionalidade e RazoabilidadeProporcionalidade e Razoabilidade

Aferição é feita em cada caso.Aferição é feita em cada caso.

Julgados do STF tratam como sinônimos.Julgados do STF tratam como sinônimos.

RE nº 18.331, de 21.07.1951 (cabines de praia).RE nº 18.331, de 21.07.1951 (cabines de praia).
ADIN nº 1.075, de 17.06.1998 (multa de 300%).ADIN nº 1.075, de 17.06.1998 (multa de 300%).
ADIN nº 2.010, de 30.09.1999 (PSS func. Pub.).ADIN nº 2.010, de 30.09.1999 (PSS func. Pub.).
ADIN nº 2.551, de 02.04.2003 (taxa expediente).ADIN nº 2.551, de 02.04.2003 (taxa expediente).



2º pressuposto IGUALDADE2º pressuposto IGUALDADE

O sacrifício (perda de liberdade ou bem estar) O sacrifício (perda de liberdade ou bem estar) 
pelo pagamento de tributos deve ser pelo pagamento de tributos deve ser 
equivalente (o máximo possível) a todos.equivalente (o máximo possível) a todos.

capacidade contributivacapacidade contributiva,, progressividade  progressividade ee  
pessoalidade pessoalidade (CF, art. 145, §1º e 150, §2º, I).(CF, art. 145, §1º e 150, §2º, I).

Resistência milenar aos tributos:Resistência milenar aos tributos:
1) Revoluções1) Revoluções
2) Sonegação2) Sonegação
3) Repasse do ônus a terceiro (3) Repasse do ônus a terceiro (modo legítimo, modo legítimo, 
sem risco ou sançãosem risco ou sanção))



Repasse do ônus a terceiro = Repasse do ônus a terceiro = não há como não há como 
respeitar a capacidade contributiva ou respeitar a capacidade contributiva ou 
progressividade.progressividade.

Tributos sobre o consumo ou indiretosTributos sobre o consumo ou indiretos (cadeia  (cadeia 
produtiva -  IPI, ICMS, PIS, COFINS, CIDE) = produtiva -  IPI, ICMS, PIS, COFINS, CIDE) = 
não há respeito à igualdade fiscal, pois há não há respeito à igualdade fiscal, pois há 
repasse do ônus. São regressivos, pois:repasse do ônus. São regressivos, pois:
““Embora as famílias com mais alta renda consumam mais e, portanto, paguem Embora as famílias com mais alta renda consumam mais e, portanto, paguem 
mais impostos indiretos em valores absolutos, a relação entre esse montante mais impostos indiretos em valores absolutos, a relação entre esse montante 
pago e a renda total (valores relativos) tende a ser mais alta para famílias com pago e a renda total (valores relativos) tende a ser mais alta para famílias com 
baixa renda” (RECEITA FEDERAL).baixa renda” (RECEITA FEDERAL).

Tributos diretosTributos diretos (propriedade, renda, transf.  (propriedade, renda, transf. 
inter vivos inter vivos ou ou causa mortiscausa mortis) = ) = maior respeito à maior respeito à 
igualdade, pois é difícil repassar o ônus.igualdade, pois é difícil repassar o ônus.



Tributação das pessoas jurídicas = Tributação das pessoas jurídicas = em regra há em regra há 
transferência do ônus, mesmo nos tributos transferência do ônus, mesmo nos tributos 
diretos.diretos.

MUNDO IDEAL MUNDO IDEAL 
Maior arrecadação deve vir dos tributos diretos Maior arrecadação deve vir dos tributos diretos 
(patrimônio, renda e transf. das pessoas (patrimônio, renda e transf. das pessoas 
físicas).físicas).

DILEMADILEMA
Eficiência (tributos indiretos) x Equidade Eficiência (tributos indiretos) x Equidade 
(tributos diretos).(tributos diretos).



1) Países desenvolvidos = 1) Países desenvolvidos = maior parte da maior parte da 
arrecadação vem do patrimônio e da renda das arrecadação vem do patrimônio e da renda das 
pessoas físicas.pessoas físicas.

2) Países em desenvolvimento = 2) Países em desenvolvimento = tributos sobre tributos sobre 
o consumo têm mais importância.o consumo têm mais importância.
  
Explicação = tamanho das economias. Mesmo Explicação = tamanho das economias. Mesmo 
que existam pessoas muito ricas nos países que existam pessoas muito ricas nos países 
em desenvolvimento, o Estado não se sustenta em desenvolvimento, o Estado não se sustenta 
apenas com os recursos de parte da renda e apenas com os recursos de parte da renda e 
do patrimônio dessas pessoas. Há também do patrimônio dessas pessoas. Há também 
uma questão institucional – influência política.uma questão institucional – influência política.



SITUAÇÃO NO BRASIL SITUAÇÃO NO BRASIL 

Mais de 2/3 da arrecadação vem dos tributos indiretos.Mais de 2/3 da arrecadação vem dos tributos indiretos.

O IRPF representa aprox. meros 15% do total. (na Dinamarca é O IRPF representa aprox. meros 15% do total. (na Dinamarca é 
mais de 50%). mais de 50%). 

Menos de 20% dos brasileiros que auferem renda sujeitam-se a Menos de 20% dos brasileiros que auferem renda sujeitam-se a 
esse imposto. Problemas também na estrutura do imposto.esse imposto. Problemas também na estrutura do imposto.

Impostos sobre o patrimônio = não chegam a 5% do total Impostos sobre o patrimônio = não chegam a 5% do total 
arrecadado.arrecadado.

Renda até 2 salários min. = gasta aprox. 30% com trib. indiretos.Renda até 2 salários min. = gasta aprox. 30% com trib. indiretos.

Renda acima de 30 salários min. = gasta aprox. 7% com os Renda acima de 30 salários min. = gasta aprox. 7% com os 
indiretos.indiretos.



SOLUÇÕES: é um problema mais econômico do que jurídico. SOLUÇÕES: é um problema mais econômico do que jurídico. 

Não adiantaria simplesmente aumentar alíquotas. Provocaria fuga de Não adiantaria simplesmente aumentar alíquotas. Provocaria fuga de 
capitais do Brasil e não representaria aumento significativo da capitais do Brasil e não representaria aumento significativo da 
arrecadação. arrecadação. 
PERIGO DE EXAGERO FISCALPERIGO DE EXAGERO FISCAL – ofensa ao 1º pressuposto. – ofensa ao 1º pressuposto.

É preciso que a economia cresça como um todo, pois isso gera:É preciso que a economia cresça como um todo, pois isso gera:
1) natural maior arrecadação.1) natural maior arrecadação.
2) pessoas mais ricas que podem ser incluídas no IRPF e impostos sobre 2) pessoas mais ricas que podem ser incluídas no IRPF e impostos sobre 
o patrimônio.o patrimônio.

LUZ NO FIM DO TÚNEL? TALVEZ....LUZ NO FIM DO TÚNEL? TALVEZ....
Comunicado 92 do IPEA:  Equidade fiscal no Brasil – impactos Comunicado 92 do IPEA:  Equidade fiscal no Brasil – impactos 
distributivos da tributação e do gasto social.distributivos da tributação e do gasto social.
Contrabalanço da regressividade tributária brasileira por meio de gastos Contrabalanço da regressividade tributária brasileira por meio de gastos 
sociais (saúde, previdência, seg. desemprego, educação, etc.).sociais (saúde, previdência, seg. desemprego, educação, etc.).

““Em 2009, observa-se que a transferência média de recursos públicos às Em 2009, observa-se que a transferência média de recursos públicos às 
famílias foi mais que proporcional à incidência tributária média, o que famílias foi mais que proporcional à incidência tributária média, o que 
demonstra a pró-atividade das políticas sociais, que não apenas compensam a demonstra a pró-atividade das políticas sociais, que não apenas compensam a 
injustiça dos impostos no Brasil, mas transformam o gasto social em injustiça dos impostos no Brasil, mas transformam o gasto social em 
importante equalizador da distribuição de recursos” .importante equalizador da distribuição de recursos” .



3º)3º) pressuposto pressuposto
NÃO INIBIÇÃO DA ATIV. ECONÔMICA LEGALNÃO INIBIÇÃO DA ATIV. ECONÔMICA LEGAL

Economia formal e arrecadação fiscal são Economia formal e arrecadação fiscal são 
diretamente proporcionais. Estão interligados.diretamente proporcionais. Estão interligados.

Tributação elevada (efeitos):Tributação elevada (efeitos):
1º) distorção de mercados fazendo-os minguar.1º) distorção de mercados fazendo-os minguar.
2º) incentivo da economia informal.2º) incentivo da economia informal.

É preciso considerar na carga tributária o “custo de É preciso considerar na carga tributária o “custo de 
conformidade”. O Brasil apresenta um dos mais conformidade”. O Brasil apresenta um dos mais 
elevados do mundo. elevados do mundo. 



1º) distorção de mercados1º) distorção de mercados
A incidência tributária sobre certo ato, fato ou situação A incidência tributária sobre certo ato, fato ou situação 
as torna mais onerosa.  O exagero fiscal prejudica a as torna mais onerosa.  O exagero fiscal prejudica a 
arrecadação, deixa o Tesouro mais vazio:arrecadação, deixa o Tesouro mais vazio:



2º) economia informal, subterrânea, criptoeconomia2º) economia informal, subterrânea, criptoeconomia

1) atividades legais, mas não registradas.1) atividades legais, mas não registradas.
2) atividades legais registradas de modo errôneo.2) atividades legais registradas de modo errôneo.
3) atividades totalmente ilegais (3) atividades totalmente ilegais (essas nunca poderão essas nunca poderão 
pertencer à economia formalpertencer à economia formal).).

Efeitos: ausência (diminuição) de arrecadação.Efeitos: ausência (diminuição) de arrecadação.
      não acesso a financiamento para expansões.não acesso a financiamento para expansões.
      dificuldade para produzir em escala.dificuldade para produzir em escala.
      descrença nas instituições do país.descrença nas instituições do país.

DIFICULDADE: como são atos não registrados, é muito DIFICULDADE: como são atos não registrados, é muito 
difícil precisar o tamanho da economia informal. No difícil precisar o tamanho da economia informal. No 
Brasil, estaria entre 12% a 40% do PIB.Brasil, estaria entre 12% a 40% do PIB.



Esses efeitos podem gerar um EXAGERO FISCAL sob Esses efeitos podem gerar um EXAGERO FISCAL sob 
a ótica coletiva.a ótica coletiva.

Conclusão: o sistema de tributação deve evitar Conclusão: o sistema de tributação deve evitar 
distorcer mercados ou incentivar a economia informal.distorcer mercados ou incentivar a economia informal.

Isso é conseguido por meio de uma tributação Isso é conseguido por meio de uma tributação 
marcada por marcada por razoabilidade (proporcionalidade) razoabilidade (proporcionalidade) 
(intensidade + retorno estatal).(intensidade + retorno estatal).

Desse modo:Desse modo:
Há respeito à liberdade (1º pressuposto da democracia fiscal)Há respeito à liberdade (1º pressuposto da democracia fiscal)

Com o crescimento econômico, mais pessoas poderão se sujeitar ao Com o crescimento econômico, mais pessoas poderão se sujeitar ao 
IRPF e outros impostos diretos (2º pressuposto da democracia fiscal).IRPF e outros impostos diretos (2º pressuposto da democracia fiscal).



Indícios de exagero fiscal na órbita coletiva Indícios de exagero fiscal na órbita coletiva 

Operam de modo conjugado, nunca isoladamente:Operam de modo conjugado, nunca isoladamente:

1º) Relação carga tributária PIB: 1º) Relação carga tributária PIB: 

É relativo, pois há países em que essa relação é É relativo, pois há países em que essa relação é 
elevada, mas com alto retorno dos préstimos estatais, elevada, mas com alto retorno dos préstimos estatais, 
como, por exemplo, os escandinavos.como, por exemplo, os escandinavos.



2º) Tendência ou comportamento da arrecadação:2º) Tendência ou comportamento da arrecadação:

PIB cresce = PIB cresce = arrecadação deve acompanhar na mesma arrecadação deve acompanhar na mesma 
proporção (no mínimo, ainda que não exatamente). proporção (no mínimo, ainda que não exatamente). 
Se a arrecadação crescer mais que proporcionalmente ao PIB, Se a arrecadação crescer mais que proporcionalmente ao PIB, 
não há exagero fiscal coletivo (lado esquerdo da Curva de Laffer).não há exagero fiscal coletivo (lado esquerdo da Curva de Laffer).

PIB encolhe = PIB encolhe = arrecadação deve retrair, na mesma arrecadação deve retrair, na mesma 
proporção.proporção.

Problema: Problema: PIB cresce e arrecadação não acompanha PIB cresce e arrecadação não acompanha 
ou cai.ou cai.

Cuidado: Cuidado: oscilações na arrecadação podem significar oscilações na arrecadação podem significar 
recrudescimento das sanções fiscais ou oferta de recrudescimento das sanções fiscais ou oferta de 
parcelamentos “amigáveis”, etc.parcelamentos “amigáveis”, etc.



3º) Quantidade de cobranças fiscais coercitivas:3º) Quantidade de cobranças fiscais coercitivas:

Mostra a resistência das pessoas à tributação.Mostra a resistência das pessoas à tributação.

É relativo, pois se o sistema for ineficiente, pode haver É relativo, pois se o sistema for ineficiente, pode haver 
estímulo à sonegação. estímulo à sonegação. 

Um aumento dessas cobranças pode significar um Um aumento dessas cobranças pode significar um 
endurecimento do Estado com os inadimplentes e endurecimento do Estado com os inadimplentes e 
vice-versa (diminuição pode ser reflexo de vice-versa (diminuição pode ser reflexo de 
afrouxamento fiscal).afrouxamento fiscal).

No final de 2009, havia quase UM TRILHÃO de reais No final de 2009, havia quase UM TRILHÃO de reais 
inscritos na Dívida Ativa federal.inscritos na Dívida Ativa federal.



4º) Tamanho da economia informal:4º) Tamanho da economia informal:

Também pode mostrar a resistência das pessoas à Também pode mostrar a resistência das pessoas à 
tributação.tributação.

5º) Manifestações sociais organizadas:5º) Manifestações sociais organizadas:

Caso da MP 232/2004 (aumento da CSSL).Caso da MP 232/2004 (aumento da CSSL).



F I MF I M
ObrigadoObrigado
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