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RESUMO: Esta pesquisa tem como principal finalidade a exposição de evidências que apontam a 

urgência de uma profunda reforma tributária, no Brasil. A justificativa se contempla pelas distorções 

sociais e econômicas causadas por um dos sistemas tributários mais regressivos do mundo. Nesta 

exposição, recorreremos aos modelos estatístico e dedutivo para correlacionar o objeto exposto. Com 

isso, esperamos dar compreensão sobre a importância da introdução de uma ampla e progressiva reforma 

tributária, ocasionando uma demandada e definitiva redução na carga tributária ao mundo do trabalho, da 

produção e do consumo, o que eliminaria as seguidas tentativas (errôneas) de tentar compensar problemas 

estruturais através de gigantescas renúncias fiscais, no Brasil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Reforma Tributária; Renúncia Fiscal; Finanças Públicas. 

 

 

ABSTRACT: The main purpose of this research is to expose evidence that indicates the urgency of a 

deep tax reform in Brazil. The justification is contemplated by the social and economic distortions caused 

by one of the most regressive tax systems in the world. In this exhibition, we will use statistical and 

deductive models to correlate the exposed object. With this, we hope to give an understanding of the 

importance of introducing a broad and progressive tax reform, causing a demanded and definitive 

reduction in the tax burden on the world of work, production and consumption, which would eliminate 

the repeated (erroneous) attempts to try offset structural problems through gigantic tax breaks in Brazil. 
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Esta pesquisa tem como principal finalidade a exposição de evidências que 

apontam a urgência de uma profunda reforma tributária, no Brasil. A justificativa se 

contempla pelas distorções sociais e econômicas causadas por um dos sistemas 

tributários mais regressivos do mundo. Além disso, a introdução de uma ampla e 

progressiva reforma tributária ocasionaria uma demandada e definitiva redução na carga 

tributária ao mundo do trabalho, da produção e do consumo, o que eliminaria as 

seguidas tentativas (errôneas) de tentar compensar problemas estruturais através de 

gigantescas renúncias fiscais, sem uma adequada contrapartida estabelecida através de 

metas de desenvolvimento econômico e social, no Brasil. Soma-se a isso, uma ampla e 

progressiva reforma tributária poderia contribuir com a redução de um de seus 

principais problemas sociais e econômicos: a imensa e violenta desigualdade 

(institucionalizada e naturalizada), que estrutura e fundamenta as relações sociais e 

econômicas no país. 

Esta exposição está estruturada pelos métodos estatístico, dedutivo e revisional, 

descritos por Marconi e Lakatos (2003), se propondo, através da análise de modelos 

quantitativos e manipulações estatísticas, reduzir os fenômenos sociais e econômicos 

para comprovação da correlação do objeto exposto. Por meio desta, são apresentados 

dados conjunturais da economia brasileira (e, pontualmente os da economia goiana), da 

carga tributária brasileira e suas bases de incidência comparadas as de países integrantes 

da Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE), dos níveis 

de desigualdade social no Brasil (com pontuação na concentração de renda no país), 

assim como o impacto das renúncias fiscais nos governos federal (pontuado no impacto 

previdenciário) e estadual de Goiás (pontuado no custo do emprego gerado no estado e 

no caso Enel).  

Como material de coleta de dados e informações, foram utilizados, por 

exemplo, os dispositivos conceituais legais que regulam a tributação no país, dados 

oficiais de órgãos ligados a administração direta e indireta do governo estadual de Goiás 

e do governo federal do Brasil, assim como pesquisas realizadas ou divulgadas por 

entidades de classe como o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional – 

SINPROFAZ, da Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil – 

ANFIP, incluindo organizações como o Instituto Mauro Borges – IMB e o Instituto de 

Pesquisas Socioeconômicas – INESC, além do Relatório Final da Comissão 

Parlamentar de Inquérito dos Incentivos Fiscais, em Goiás. A delimitação dos dados 

https://docente.ifrn.edu.br/olivianeta/disciplinas/copy_of_historia-i/historia-ii/china-e-india
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extraídos se ampara entre os anos de 2006 e 2020, com variáveis de acordo com o 

objeto analisado. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO: CARGA TRIBUTÁRIA E BASES 

DE INCIDÊNCIA; O TATU NO TOCO1  

 

O sistema tributário nacional é redigido pela Emenda Constitucional nº. 18, de 

1º de dezembro de 1965. Segundo o art. 3º do Código Tributário Nacional brasileiro, a 

definição de tributo consta como [...] toda prestação pecuniária compulsória, em moeda 

ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída 

em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.” (BRASIL, 

1966)  De acordo com parágrafo 4º, a natureza jurídica específica do tributo é 

determinada pelo fato gerador, sendo imprescindível a denominação e as características 

formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto da sua arrecadação. No Brasil 

(1966), são considerados tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. De 

acordo com o art. 145, § 1 da Constituição Federal do Brasil, sempre que possível, o 

sujeito passivo (o contribuinte), deverá ser tributado de acordo com sua capacidade 

contributiva. (BRASIL, 2016) 

De acordo com Feital (2014), a classificação dos sistemas tributários pode ser 

dividida em progressivos e regressivos, de acordo com sua equidade vertical. Sendo 

assim, são considerados regressivos os sistemas tributários que tem uma maior 

incidência sobre o trabalho do que sobre o capital; tendo uma maior concentração em 

suas bases de incidência na tributação indireta. Por outro lado, são considerados 

sistemas tributários progressivos [...] quando a intensidade da tributação aumenta 

proporcionalmente à renda disponível, o que demanda, em relação a sua estruturação, 

uma incidência mais concentrada na renda e no capital e menos concentrada no 

consumo” (FEITAL, 2014, p. 09) 

 
1 Segundo o maior desperdício de talento da história da república brasileira, o ex-Ministro da Fazenda, 

Ciro Gomes: Tatu não sobe em toco, se você ver um tatu sobre um toco, é porque alguém o colocou lá. O 

ditado popular remete a ideia de que nada existe por acaso. Se algo existe, da forma como existe, é porque 

alguém o fez assim.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc18-65.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc18-65.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/56/224/ril_v56_n224_p37.pdf
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/56/224/ril_v56_n224_p37.pdf
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Em levantamento realizado por Sashida (2012), entre 1988 e 2013, foram 

realizadas 15 reformas tributárias, no Brasil. Nesse reordenamento, foram introduzidas, 

em média, cerca de 31 novas normas tributárias por dia. Com isso, em 2013, a estrutura 

tributária brasileira se constituía em [...] 262.705 artigos, 612.103 parágrafos, 1.957.154 

incisos e 257.451 alíneas”. (SASHIDA, 2017, p. 09) A título de exemplificação, em 

2013, uma empresa que mantinha comercialização apenas em seu próprio estado deveria 

cumprir a exigência de, aproximadamente, 3.512 normas tributárias, provocando um 

adicional aos custos empresariais com litígio judicial (U$ 330 bilhões ou 15% do PIB) e 

custos administrativos. A título comparativo, nos Estados Unidos esta proporção cai 

para 0,2% do PIB. O autor estima que, naquele ano, existiriam 16 processos tributários 

para cada 10 mil habitantes, no Brasil; quando comparado aos Estados Unidos, esta 

proporção cai para 1 processo para cada 10 mil habitantes. Segundo o Banco Mundial, 

quando comparado aos custos administrativos, o Brasil, naquele ano, chegava a gastar 

cerca de 2.600 horas por ano com burocracia tributária, enquanto países como Bolívia 

(segundo pior país, neste quesito), México ou Argentina gastavam, respectivamente, 

1.025 horas, 344 horas e 405 horas por ano, com a mesma finalidade. (BANCO 

MUNDIAL 2015 apud SASHIDA, 2017) 

Com cerca de 60% da arrecadação concentrada diretamente ou indiretamente 

sobre o consumo, e com um cenário de uma altíssima defasagem na tabela e nas 

alíquotas reais do Imposto de Renda da Pessoa Física2, a tributação brasileira acaba por 

contribuir significativamente para o aumento das desigualdades no país, sendo o Estado 

indiferente quanto a correção desta distorção3 que, ano a ano, vem ampliando a já 

grotesca distância de um dos principais problemas do Brasil: a violenta e estrutural 

desigualdade social e econômica. (FEITAL, 2014; SINDIFISCO, 2020; IBGE, 2011; 

CASTRO et al, 2012)  

Para elucidarmos esta questão, precisamos nos atentar, comparativamente, 

criticamente e, sobretudo, alinhado as melhores práticas internacionais sobre a 

composição do sistema tributário brasileiro em suas bases de incidência, e em seu 

tamanho, proporcionalmente ao Produto Interno Bruto local. No que se refere ao 

 
2 No ano de 2019, a defasagem na atualização da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), 

corrigida ao Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA), entre 1996 e 2019, chegou a incrível marca 

de 103,87%. 
3 De acordo com a Pesquisa do Orçamento Familiar (POF) 2008-2009, enquanto os 10% mais pobres no 

Brasil destinavam cerca de 32% da renda disponível em tributos, os 10% das famílias mais ricas gastavam 

21% da renda. 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7958/1/Tributa%C3%A7%C3%A3o%20no%20Brasil_estudos_ideias%20e%20propostas.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7958/1/Tributa%C3%A7%C3%A3o%20no%20Brasil_estudos_ideias%20e%20propostas.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7958/1/Tributa%C3%A7%C3%A3o%20no%20Brasil_estudos_ideias%20e%20propostas.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7958/1/Tributa%C3%A7%C3%A3o%20no%20Brasil_estudos_ideias%20e%20propostas.pdf
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/56/224/ril_v56_n224_p37.pdf
https://www.anfip.org.br/wp-content/uploads/2019/02/sistema_tributario_final.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv50063.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5695/1/NT_n11_Gasto-social-federal-prioridade_Disoc_2012-set.pdf
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tamanho da carga tributária brasileira, segundo levantamento realizado pela 

Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE), quando 

comparado aos países integrantes do grupo, no ano de 2017, o Brasil figurava a 25ª 

posição em um ranking de 34 países4, com uma carga tributária de, aproximadamente, 

32,3%5 do PIB, ficando seis posições abaixo da média dos países integrantes do grupo 

(mais o Brasil) de, aproximadamente, 34,2%. (OCDE 2019 apud RECEITA FEDERAL 

BRASILEIRA, 2020) 

 

Tabela 1: Carga tributária dos países da OCDE, mais o Brasil. (2017) 

Rank. País % PIB Rank. País % PIB Rank. País % PIB 

1 FRA 46,2 13 ISL 37,7 25 BRA 32,3 

2 DK 46 14 DEU 37,5 26 CAN 32,2 

3 BEL 44,6 15 SVN 36 27 NZL 32 

4 SWE 44 16 CZE 34,9 28 LVA 30,4 

5 FIN 43,3 17 PRT 34,7 29 LTU 29,8 

6 ITA 42,4 18 Média OCDE 34,2 30 CHE 28,5 

7 AUT 41,8 19 POL 33,9 31 EUA 27,1 

8 GRC 39,4 20 ESP 33,7 32 KOR 26,9 

9 HOL 38,8 21 UK 33,3 33 TUR 24,9 

10 LUX 38,7 22 EST 33 34 IE 22,8 

11 NOR 38,2 23 SVK 32,9 
   

12 HUN 37,7 24 ISR 32,73 
   

Fonte: OCDE 2019 apud Receita Federal do Brasil, 2020. Adaptação. 

 

Quando observamos a distribuição das bases de incidência dos tributos, Receita 

Federal do Brasil (2020), podemos constatar a imensa regressividade que estrutura 

nosso sistema tributário: dos pouco mais de R$ 2,2 trilhões arrecadados em 2017 

(32,26% de um PIB de R$ 6,8 tri, a preços correntes), cerca de 44,74% estava vinculada 

a tributação de Bens e Serviços, 27,39% sobre a incidência na Folha de Salários, 

21,62% sobre a tributação da Renda, 4,64% na tributação sobre a Propriedade, 1,60% de 

transações financeiras, e 0,01% provenientes de outras bases de incidência. 

Detalhadamente, quando nos comparamos com os países integrantes do grupo (mais o 

Brasil), podemos notar uma baixa tributação sobre a renda e patrimônio e uma altíssima 

 
4 Carga Tributária Geral (OCDE mais o Brasil): As primeiras posições deste ranking, naquele ano, 

ficaram com França (46,2%), Dinamarca (46,0%) e Bélgica (44,6%). 
5 Segundo o SINPROFAZ, devido ao alto volume de sonegação fiscal no Brasil, a carga tributária 

brasileira poderia ser até 30% menor, com o mesmo nível de arrecadação, caso todos no país pagassem 

seus tributos. Somente no ano de 2018, foram estimados mais de R$ 500 bi; cerca de 9,2% do PIB 

daquele ano. 

https://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2018-publicacao-v5.pdf
https://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2018-publicacao-v5.pdf
https://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2018-publicacao-v5.pdf
https://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2018-publicacao-v5.pdf
https://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2018-publicacao-v5.pdf
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tributação sobre bens e serviços, e folha de pagamento. No que se refere a tributação 

sobre Renda, Lucro e Ganhos de Capital6, o Brasil figurava a 28ª posição com apenas 

7%. A média dos países da OCDE, naquele ano, era de 11,4%. Também sob estes 

aspectos, a tributação sobre Propriedade7 colocava o Brasil na 20ª posição com, 

aproximadamente 1,5%, enquanto a média dos países da OCDE se aproximava em algo 

em torno de 1,9%.  

Já na tributação sobre Folha de Pagamento (incluindo a Previdência), o Brasil 

se aproximava da média (9,9%) dos países integrantes da OCDE, com 9%; ocupando a 

22ª posição, somente duas posições abaixo da média. A maior disparidade na tributação 

brasileira ocorre na tributação sobre Bens e Serviços com 14,3%, ocupando a 4ª 

posição, atrás somente de países como Hungria (16%), Grécia (15,4%) e Dinamarca 

(14,6%). A média de tributação sobre este quesito é de 11,1%. Fica evidente, que o 

principal problema relacionado a carga tributária brasileira não está, definitivamente, 

em seu tamanho em termos gerais (mesmo que seja exagerada levando em conta 

aspectos como a competitividade da economia brasileira), mas sim, nas suas bases de 

incidência, que tornam a tributação no Brasil um ambiente desfavorável a equidade 

entre as relações sociais e a manutenção e atração de novos negócios. 

De acordo com levantamento realizado por Balassiano (2020), a taxa média real 

de crescimento do PIB da última década é a pior em 120 anos tendo, também, o pior 

biênio no mesmo período (2014-2016). Em comparativo, enquanto o mundo, na última 

década, cresceu a uma taxa média real de 2,7% do PIB, as economias emergentes 

cresceram 4,0%, a América Latina e Caribe 0,4%, enquanto o Brasil8 encolheu -0,1% 

durante o período. No que se refere a Dívida Pública Brasileira, em outubro de 2020, a 

Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) alcançou a incrível marca de R$ 4,4 trilhões 

(61,2% do PIB), enquanto a Dívida Bruta do Governo Geral alcançou, no mesmo 

período, cerca de R$ 6,5 trilhões (90,7% do PIB), segundo o Banco Central do Brasil. 

(BCB, 2020; IPEA, 2020)  

 
6 Renda, Lucros e Ganhos de Capital: Os primeiros do ranking, neste quesito, eram Dinamarca (29,1%), 

Islândia (18,6%) e Nova Zelândia (17,8%). 
7 Patrimônio: França, Reino Unido e Estados Unidos apareceram nas primeiras posições com 4,4% para 

os franceses e 4,2% para os americanos e integrantes do Reino Unido.  
8 Segundo levantamento realizado em junho de 2020, mais da metade da população com idade ativa 

estava desocupada no primeiro trimestre encerrado em maio; precisamente, apenas 49,5% da população 

em idade de trabalhar estava ocupada, pela primeira vez na série histórica. 

https://portal.fgv.br/artigos/decada-cada-vez-mais-perdida-economia-brasileira-e-comparacoes-internacionais
https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/docs_estatisticasfiscais/Nota%20para%20a%20Imprensa%20-%20Estat%C3%ADsticas%20Fiscais.pdf
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:33480
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Como consequência, o agravamento das distorções econômicas e sociais no 

país ficaram ainda mais expostas. Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano 

2019, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD (2019), apesar 

de nos últimos 30 anos o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro ter 

aumentado 24%, saltando de 0,613 em 1990, para 0,761 em 2018 (ocupando a 79ª 

posição em um ranking de 189 países), quando levamos em conta o Índice Gini9, em 

2017, o Brasil ocupou a posição de 7º país mais desigual do mundo (com Índice Gini de 

53,3); perdendo apenas para Moçambique (IG - 54), Lesoto (IG - 54,2), República 

Centro-Africana (IG - 56,2), Zâmbia (IG - 57,1), Namíbia (IG - 59,1) e África do Sul 

(IG - 63).   

De acordo com a pesquisa, o país mais desigual do mundo seria a África do Sul 

(Índice Gini de 63). Ao contrário de Cuba, por exemplo (que sai de 0,778 para 0,857), 

quando corrigido as desigualdades, o IDH brasileiro chega a perder 23 posições no 

ranking global, saindo da 79ª para a 102ª posição, caindo de 0,761 para 0,574; país mais 

afetado pelo critério de ajustamento. Um dos principais motivos que justificam essa 

imensa desigualdade, é a péssima distribuição de renda, considerada a segunda pior do 

mundo, somente atrás do Qatar10. 

Neri (2019), aponta que, apesar da taxa de proporção de pobres no Brasil ter 

caído sensivelmente entre 1992 (34,28%) e 2014 (8,38%), a partir de 2015 há, pela 

primeira vez desde 2003, um aumento na proporção de pobres no Brasil, fechando o ano 

de 2017 com 11,18% (cerca de 23,3 milhões de pessoas naquele ano). Somente no ano 

de 2015, cerca de 3,6 milhões de novos pobres foram acrescentados a composição social 

brasileira, aumento de 19,3%. Ainda segundo este estudo, o segundo trimestre de 2019 

representava o 17º trimestre (4,2 anos) seguido de aumento da desigualdade no país; 

recorde na série histórica brasileira. 

 
9 O índice de Gini é um indicador que mede distribuição, concentração e desigualdade econômica e varia 

de 0 (perfeita igualdade) até 100 (máxima concentração e desigualdade)  
10 Enquanto o 1% mais rico no Brasil concentra 28,3% da renda total brasileira, o 1% mais rico do Qatar 

concentra 29% de toda a renda do país árabe. No Brasil, dividindo-se em classes percentuais, o 

rendimento médio mensal real do 1% da população com maiores rendimentos era de R$ 27.744, o que 

corresponde a 33,8 vezes o rendimento dos 50% da população com os menores rendimentos (R$ 820). 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_pt.pdf
https://www.cps.fgv.br/cps/bd/docs/Slides-A-Escalada-da_Desigualdade.pdf
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2.2 SOBRE A REVISÃO DE PRIVILÉGIOS FISCAIS AOS AMIGOS DO REI, 

NO BRASIL: DESONERAÇÕES E O IMPACTO SOBRE A SEGURIDADE 

SOCIAL11. (2006-2020) 

 

Ainda em seu primeiro ano de governo, a então presidente Dilma Rousseff 

institui o Plano Brasil Maior (PBM), com a Lei no 12.546/2011. À medida que, 

incialmente previa o beneficiamento de apenas quatro setores, em 2013 já havia sido 

ampliado para 45, no total. Dentre as mais lembradas estão a desoneração do IPI dos 

automóveis12, a desoneração da Folha de Pagamentos13, a desoneração da cesta básica14, 

as desonerações relacionadas ao Simples Nacional, aos planos de saúde e ao Regime 

Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - 

Reintegra, entre outras. (SALVADOR. 2014; GERACY, 2018) 

Uma das principais críticas feitas a programas como este (da forma como foi 

feito), é o seu impacto de curto, médio e longo prazo em setores que financiam a 

seguridade social, no Brasil e sua baixa efetividade na capacidade de geração ou 

formalização do emprego. A desoneração da Folha de Pagamentos é um exemplo de 

erro crasso. Ansilieiro et al. (2008) aponta que, não há evidências concretas de que a 

desoneração da Folha de Pagamentos tenha efeito sobre a formalidade do trabalho 

podendo, inclusive, afetar os indicadores de desigualdade do rendimento do trabalho e 

causar um enorme rombo nas contas previdenciárias.  

De acordo com a Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita 

Federal do Brasil - ANFIP (2015), em 2013, a alíquota da contribuição patronal sobre o 

faturamento das empresas listadas em sua pesquisa, estabelecida em 2%, cobriria apenas 

46,7% do valor da contribuição patronal sobre a folha, ocasionando uma arrecadação de 

cerca de apenas R$ 8,43 bi; muito longe dos R$ 18,05 bilhões que deveriam ser 

arrecadados com a alíquota original de 20%. Neste caso, no ano de 2013, a perca com 

 
11 De acordo com art. 194 da Constituição Federal de 1988, compreende-se por seguridade social o 

conjunto de ações dos poderes público e da sociedade, cuja a principal finalidade é a de assegurar os 

diretos relativos a saúde, a previdência e a assistência social. 
12 Criada ainda em 2008, durante o governo Lula, e prorrogada até 31 de dezembro de 2014 pelo Decreto 

nº. 7.725, de 21 de maio de 2012, já no primeiro mandato da então presidente Dilma Rousseff.  
13 Regulamentada pela Lei nº 12. 546/2011, esta medida se propunha a substituir a Contribuição Patronal 

de 20% sobre a Folha de Salários, facultando o recolhimento de 1% ou 2% do Faturamento Bruto (sem 

incidência sobre a Receita Bruta das empresas, excluindo-se as receitas de exportações). 
14 Consistia em reduzir a zero a alíquota do Programa de Integração Social (PIS), do Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), da Contribuição Social para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) e do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI). 

https://www.ipea.gov.br/sites/images/mestrado/turma2/igor_vinicius_de_souza_geracy.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1507/1/TD_1341.pdf
https://www.anfip.org.br/wp-content/uploads/2019/01/20150730181429_Nota-Tecnica-Desoneracao-da-Folha-de-Pagamentos-Impactos-no-Financiamento-da-Previdencia-Social_30-07-2015_nota_tecnica-FINAL.pdf
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arrecadação desta renúncia giraria na ordem de R$ 9,62 bilhões, redução de cerca de 

53,3%. Considerando a alíquota de 1% sobre o faturamento, a arrecadação, em 2013, 

representaria cerca de R$ 22,93 bi, em detrimento de R$ 42,19 bi com a alíquota de 

20%.  

 

Tabela 2: Arrecadação líquida, despesa e resultado previdenciário15, impacto da 

desoneração da folha de pagamentos das empresas e órgãos públicos – 2006 

Alíquota 

patronal 

INSS 

Arrecadação 

Despesa 

previdenciária 

Resultado previdenciário 
 

Arrecadaçã

o líquida 

Perda de 

arrecadação 

(R$) 

Perda de 

arrecadação 

(%) 

Resultado 

previdenciári

o 

Variação 

no 

resultado 

 

20% 126.796,10 - - 168.861,20 -42.065,10 -  

19% 123.674,80 -3.121,20 -2,50% 168.861,20 -45.186,30 7,40%  

18% 120.553,60 -6.242,50 -4,90% 168.861,20 -48.307,60 14,80%  

17% 117.432,40 -9.363,70 -7,40% 168.861,20 -51.428,80 22,30%  

16% 114.311,20 -12.484,90 -9,80% 168.861,20 -54.550,00 29,70%  

15% 111.189,90 -15.606,10 -12,30% 168.861,20 -57.671,20 37,10%  

14% 108.068,70 -18.727,40 -14,80% 168.861,20 -60.792,50 44,50%  

13% 104.947,50 -21.848,60 -17,20% 168.861,20 -63.913,70 51,90%  

12% 101.826,20 -24.969,80 -19,70% 168.861,20 -67.034,90 59,40%  

11% 98.705,00 -28.091,00 -22,20% 168.861,20 -70.156,10 66,80%  

10% 95.583,80 -31.212,30 -24,60% 168.861,20 -73.277,40 74,20%  

9% 92.462,60 -34.333,50 -27,10% 168.861,20 -76.398,60 81,60%  

8% 89.341,30 -37.454,70 -29,50% 168.861,20 -79.519,80 89,00%  

7% 86.220,10 -40.575,90 -32,00% 168.861,20 -82.641,10 96,50%  

6% 83.098,90 -43.697,20 -34,50% 168.861,20 -85.762,30 103,90%  

5% 79.977,70 -46.818,40 -36,90% 168.861,20 -88.883,50 111,30%  

4% 76.856,40 -49.939,60 -39,40% 168.861,20 -92.004,70 118,70%  

3% 73.735,20 -53.060,90 -41,80% 168.861,20 -95.126,00 126,10%  

2% 70.614,00 -56.182,10 -44,30% 168.861,20 -98.247,20 133,60%  

1% 67.492,80 -59.303,30 -46,80% 168.861,20 -101.368,40 141,00%  

0% 64.371,50 -62.424,50 -49,20% 168.861,20 -104.489,60 148,40%  

Fonte: Ansilieiro et al. 2008. Adaptação. 

 

Silva et al (2015) aponta para um crescimento expressivo dos valores da 

renúncia de receita provenientes da Desoneração da Folha de Pagamentos16 entre 2012 e 

2014. Enquanto no ano de 2012 foram apurados cerca de R$ 3,6 bi em renúncias nesta 

 
15 Valores em R$ milhões correntes 
16 A Desoneração da Folha de Pagamentos era uma das principais renúncias acompanhadas pela Receita 

Federal do Brasil, ficando em quarto lugar, perdendo apenas para o Simples Nacional, para a Zona Franca 

de Manaus e quase em empate com a cesta básica. 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1507/1/TD_1341.pdf
https://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/trabalhos-academicos/desoneracao-da-folha-de-pagamentos-analise-e-modelo-alternativo.pdf


10 
 

categoria, em 2014 foram estimados mais de R$ 22,1 bi, estimando, naquela data, que o 

valor da renúncia para o ano de 2015 ultrapassasse R$ 24 bilhões anuais. Além dos 

fatores citados, a renúncia sobre as contribuições patronais teria um forte impacto sobre 

o resultado primário fiscal, pois o montante estimado para o ano de 2015 (R$ 24 bi) 

representaria 0,4% do PIB daquele ano, e mais de 1,65% da arrecadação federal, 

beneficiando um número inexpressivo de empresas (cerca de 85 mil), equivalente a 

quase 80% do déficit previsto no orçamento para o ano de 2016. 

É evidente que as principais críticas feitas a programas como este, sob este 

formato, não se encontram, necessariamente, no volume de recursos17 não arrecadados 

ao longo dos anos, mas sim, na sua proporcional efetividade enquanto política pública 

de desenvolvimento sustentável social e econômica. Segundo Ansilieiro et al (2008), 

levando em conta a arrecadação no ano de 2006, cada ponto percentual de redução na 

alíquota da contribuição patronal previdenciária, representaria uma queda de R$ 3,12 

bilhões, causando uma variação negativa de 2,5% na arrecadação líquida e aumento de 

7,4% na necessidade de financiamento. Assim, naquele ano, se a alíquota fosse reduzida 

de 20% para 15%, 10% ou 5%, haveria uma necessidade de refinanciamento 

compensatório na ordem de, respectivamente, R$ 15,6 bi, R$ 31,21 bi e R$ 46,81 

bilhões. Se por ventura aplicássemos uma alíquota de 0%, a necessidade de 

compensação giraria na ordem de R$ 62,42 bilhões, naquele ano18.  

Além do custo fiscal, há de se indagar sobre as desonerações feitas a setores 

que prejudicam a saúde pública. Em uma estimativa realizada pela Receita Federal do 

Brasil, entre 2001 e 2016, foram concedidos cerca de R$ 7 bilhões para a compra de 

agrotóxicos, no Brasil; R$ 1,3 bilhões, em média, todos os anos. “Como consequência, 

milhares de pessoas adoecem todos os anos e não encontram assistência adequada nem 

no SUS, cronicamente subfinanciado, nem nos planos de saúde, cada vez mais 

inacessíveis.” (RFB 2018 apud DAVID; BEGHIN, 2018, p. 14) Outro segmento 

questionavelmente beneficiado são as produtoras de bebidas açucaradas, uma das 

principais responsáveis pela epidemia mundial da diabetes e da obesidade.  

 

Coca-Cola e Ambev recebem a maior parte dos R$ 2 bilhões de créditos de 

IPI gerados a quem compra concentrados de refrigerantes, chás e sucos na 

 
17 Para o ano de 2020, são estimados cerca de R$ 320,8 bi (valor menor do que a soma dos orçamentos da 

Saúde e da Educação para o ano de 2020, que juntos somam R$ 278,8 bi) em gastos tributários. 
18 Como consequência, em outubro de 2019 é aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à 

Constituição da Reforma da Previdência (PEC 6/2019) 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1507/1/TD_1341.pdf
https://www.inesc.org.br/wp-content/uploads/2018/12/Estudo_Gastos_tributarios_empresas.pdf
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Zona Franca de Manaus. Nos cálculos da Receita Federal, a isso se somam 

R$ 200 milhões de PIS-COFINS e R$ 1 bilhão de Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS). E, por fim, há abatimento de 75% no 

Imposto de Renda e isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

(RFB 2018 apud DAVID; BEGHIN, 2018) 

 

Estima-se que os grandes produtores de refrigerantes recebam cerca de R$ 0,15 

a R$ 0,20 em subsídios para cada lata consumida. Quando levamos em conta garrafas de 

dois litros, o valor fica entre R$ 0,45 e R$ 0,50. Segundo levantamento, consumindo ou 

não, cada brasileiro paga, por ano, cerca de R$ 35,00 em incentivos fiscais transferidos, 

principalmente a Ambev e Coca-Cola (RFB 2018 apud DAVID; BEGHIN, 2018). 

 

2.3  SOBRE A REVISÃO DE PRIVILÉGIOS FISCAIS AOS AMIGOS DO REI, 

NO BRASIL.: CPI DOS INCENTIVOS FISCAIS E O CUSTO POR EMPREGO 

GERADO, EM GOIÁS. (2012-2020) 

 

Goiás é um caso simbólico no que se refere a política de concessão de 

benefícios https://www.infomoney.com.br/colunistas/convidados/entre-o-mercado-e-o-

estado-os-desafios-de-nike-e-adidas-na-china/, nas últimas décadas. Com um PIB 

estimado em R$ 191,8 bi, e dono da 9º economia do país, em 2017; com uma receita 

estimada para o ano de 2020 em cerca de R$ 29,3 bi e uma despesa de R$ 32,9 bi, o 

Estado de Goiás, assim como diversos estados da federação brasileira apontam um 

desequilíbrio significativo no tocante as renúncias fiscais. (PULCINELI, 2019; IBGE, 

2020) De acordo com levantamento realizado por Pulcineli, no final de 2019, em uma 

relação de 11 estados com maior previsão de déficit para o ano seguinte, Goiás era 

apontado como o estado com o maior volume de renúncias fiscais (ficando à frente de 

estados como o Rio de Janeiro e Minas Gerais), e em 4º lugar entre os maiores déficits. 

(PULCINELI, 2019; AFONSO et al, 2019) 

De acordo Pulcineli (2019), na previsão da Lei Orçamentária Anual para 2020 

Goiás previa, antes da pandemia do novo coronavírus, um déficit de cerca de R$ 3,6 bi; 

ao descompasso, o volume de renúncia de receitas previstas para o mesmo ano estava 

estimado em cerca de R$ 8,2 bilhões. Nos anos de 2012 e 2018, Goiás figurava a 

posição de segundo estado no Brasil com maior volume de renúncia fiscal, perdendo 

apenas para o estado do Amazonas, sede da Zona Franca de Manaus. Enquanto em 2018 

estima-se que o governo estadual tenha aberto mão de cerca de R$ 7,8 bi com incentivos 

https://www.inesc.org.br/wp-content/uploads/2018/12/Estudo_Gastos_tributarios_empresas.pdf
https://www.inesc.org.br/wp-content/uploads/2018/12/Estudo_Gastos_tributarios_empresas.pdf
https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php
https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php
https://www.opopular.com.br/noticias/politica/goi%C3%A1s-%C3%A9-1%C2%BA-em-ren%C3%BAncia-fiscal-entre-estados-com-d%C3%A9ficit-1.1934418
https://www.opopular.com.br/noticias/politica/goi%C3%A1s-%C3%A9-1%C2%BA-em-ren%C3%BAncia-fiscal-entre-estados-com-d%C3%A9ficit-1.1934418
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fiscais (equivalente a 49,9%19 da arrecadação de ICMS), em 2012, a proporção de 

renúncia do ICMS ultrapassou 51,1%, causando um volume de recursos renunciados na 

ordem de R$ 5,8 bi. (PULCINELI, 2019; AFONSO et al, 2019) 

Com o objetivo de averiguar as condições de cessão destes recursos, em 13 de 

março de 2019, sob o Decreto Administrativo nº 2.965 da mesma data, é instaurada, no 

Estado de Goiás, a auto intitulada Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a 

Investigar Possíveis Irregularidades na Conceção e na Utilização de Incentivos Fiscais e 

Financeiros, Incluindo-se Créditos Outorgados, no Estado de Goiás. Em relatório final 

apresentado a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o texto destaca os prejuízos 

fiscais causados pela chamada guerra fiscal entre os entes federativos e pela adoção de 

uma gestão fiscal pouco efetiva em seus próprios objetivos. Medidas como a LC nº 

156/201620 e a LC nº 159/201721 se apresentam como uma tentativa de salvar o 

equilíbrio fiscal dos estados22 brasileiros. Estima-se que, no ano de 2016, o Estado de 

Goiás tenha renunciado o equivalente a 30% de suas receitas (cerca de R$ 8 bi), 

mantendo esta mesma média proporcional nos anos posteriores. (ALEGO, 2019) 

 

Tabela 3 - Renúncia de ICMS (LDO) em relação à arrecadação23, em 2012. 

UF/Região 

Arrecadação 

de ICMS em 

2012 

Renúncia de 

ICMS na LDO de 

2012 

Percentual da 

Receita de ICMS 

em 2012 (%) 

Investimentos 

Renúncia em % 

investimento 

realizado 

RN 3.691 246 6,70% 267 92,10% 

PI 2.395 182 7,60% 628 29,00% 

ES 9.222 814 8,80% 864 94,20% 

SP 109.104 10.772 9,90% 4.076 264,30% 

MA 3.859 437 11,30% 676 64,60% 

PA 6.266 710 11,30% 763 93,10% 

RJ 25.467 2.923 11,50% 5.085 57,50% 

AL 2.454 290 11,80% 475 61,10% 

PE 10.602 1.437 13,60% 2.015 71,30% 

CE 7.646 1.050 13,70% 1.686 62,30% 

MT 6.709 1.033 15,40% 516 200,20% 

 
19 A título comparativo, esta mesma proporção no estado do Amazonas foi estimada 69,2%. 
20 Estabelece um plano de auxílio emergencial aos Estados e ao Distrito Federal com a finalidade de 

reequilibrar as contas públicas.  
21 Institui o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal, que dentre outras exigências 

prevê a redução de benefícios de natureza tributária de, no mínimo, 10% a.a., exceto os concedidos em 

sob condições e formatos naqueles estabelecidos pela alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da 

Constituição Federal 
22 Naquela data, Estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Roraima, Rio Grande do 

Norte e Mato Grosso já haviam decretado estado de calamidade financeira, em seus respectivos estados 
23 Valores apresentados em R$ milhões. 

https://www.opopular.com.br/noticias/politica/goi%C3%A1s-%C3%A9-1%C2%BA-em-ren%C3%BAncia-fiscal-entre-estados-com-d%C3%A9ficit-1.1934418
https://portal-legado.al.go.leg.br/arquivos/cpi/87.pdf
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BA 14.443 2.523 17,50% 1.471 171,50% 

PB 3.249 586 18% 446 131,40% 

MS 6.005 1.182 19,70% 753 157,00% 

DF 5.694 1.274 22,40% 1.205 105,70% 

PR 17.860 4.000 22,40% 533 750,50% 

RS 21.378 5.305 24,80% 616 861,20% 

SC 12.719 4.817 37,90% 918 524,70% 

GO 11.369 5.812 51,10% 255 2279,20% 

AM 6.501 4.387 67,50% 1.097 399,90% 

Brasil 318.733 52.971 16,60% 24.343 216,90% 

Fonte: Afonso et. al apud Teixeira et al. 2018.  

 

Um dos casos que mais chama a atenção no relatório final da CPI dos 

incentivos fiscais, em Goiás, é a adoção da Lei nº 19.473/2016. A medida previa a 

instituição de uma política estadual com o objetivo de correção dos problemas 

estruturais dos serviços de energia, em Goiás; incluindo a manutenção, melhoria e a 

ampliação da distribuição de energia no estado. Esta lei tinha como principal 

beneficiário o grupo italiano Enel Distribuição Goiás, vencedor do processo de licitação 

da privatização da estatal goiana Companhia Energética de Goiás, a CELG. Com ela, o 

Estado de Goiás concedia a Enel Distribuição Goiás, a utilização de créditos 

outorgados24 do ICMS25 até a metade de 2045 (quase 30 anos), além de conceder 

remissão e anistia de créditos tributários constituídos ou não do ICMS, inscritos ou não 

na dívida ativa (incluindo os já ajuizados), provenientes da CELG Distribuidora S.A. 

(CELG D), referente aos fatos geradores ocorridos até 27 de janeiro de 2015. O relatório 

final aponta o caso Enel como um exemplo do quão longe a irresponsabilidade fiscal, 

agravado pela ausência de contrapartidas econômicas e sociais pode chegar, já que se 

trata de um monopólio altamente lucrativo no estado, cuja a prestação dos serviços é 

demasiadamente criticada pela população local e cuja a promessa de investimentos no 

setor se encontra muito aquém do acordado no processo de licitação e de concessão dos 

benefícios. 

Outra constatação feita por autores como Teixeira (2018), são os indicadores 

que levam em conta o saldo de geração de empregos em cidades beneficiadas pelos 

programas Produzir e Fomentar, do governo estadual de Goiás. Teixeira aponta que, foi 

 
24 Em regra, o crédito outorgado ou crédito presumido é um modelo de tributação onde se faz a opção de 

presunção do valor de um crédito, em detrimento do aproveitamento de quaisquer créditos; normalmente 

é calculado pela aplicação de uma determinada alíquota sobre o valor devido da operação.  
25 ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços; tributo de competência estadual. 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/estudos/2019/INCENTIVOSFISCAIS.pdf
https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/estudos/2019/INCENTIVOSFISCAIS.pdf
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possível notar, entre os anos de 2005 e 2016, que a taxa média de crescimento do 

emprego em Goiás foi negativa, ou seja, ao longo de 12 anos, as empresas instaladas em 

Goiás mais demitiram do que contrataram. Levando em conta os municípios que foram 

contemplados pelo Produzir, Teixeira destaca a baixa eficiência do programa no que se 

refere ao saldo de geração de empregos, tendo seu agravamento em um período de forte 

recessão no mundo. O autor ainda reflete sobre a falta de vinculação do programa no 

que se refere a manutenção dos empregos. Mesmo que um dos objetivos do programa 

seja a geração de novos postos de trabalho, não há nada regulatório no que diz respeito a 

demissão de funcionários; com isso, abre-se a brecha para que as empresas beneficiadas 

criem empregos em uma quantidade menor do que o número de demitidos, causando 

um saldo negativo, e contribuindo para um cenário de baixíssima efetividade do 

programa. 

Além dos problemas já citados, Teixeira (2018) aponta que, para algumas 

faixas estatísticas e subsetores, a relação custo do vínculo dos empregos ativos gerados 

pelo programa é consideravelmente alta quando comparamos a média nacional. Para 

efeitos quantitativos, o custo médio do emprego gerado (de acordo com a classificação 

da CNAE 2.0), em Goiás, no ano de 2012, foi de R$ 25.878,05, enquanto, no Brasil, a 

média do custo do emprego anual é de cerca de R$ 56 mil/ano para as empresas; porém, 

subsetores como a fabricação de preparações farmacêuticas e o de produção de gás 

ultrapassaram R$ 7,1 milhões e R$ 5,1 milhões por emprego gerado, respectivamente, 

em Goiás. 

Já no ano de 2017, o custo médio do emprego gerado atingiu o valor de R$ 

34.317,00, em Goiás; neste mesmo ano, o maior custo por emprego gerado por 

classificação de subsetores da CNAE 2.0, em Goiás, continuou com a fabricação de 

preparações farmacêuticas (R$ 6,3 milhões), tendo em diversos setores, um custo anual 

de mais de R$ 130 mil. Sendo assim, foi possível verificar que os custo médio por 

emprego gerado por setores da classificação CNAE 2.0, em Goiás, apresenta-se abaixo 

da média brasileira (R$ 56 mil/ano) para o 50º percentil (mediana), em todos os anos 

pesquisados (2012-2017); porém, quando analisamos o 90º percentil, foi notado que os 

custo médio do emprego em Goiás, para esse grupo, é maior do que a média, com 

menor valor em 2014 (R$ 58.606) e o maior valor em 2017 (R$ 86.167). 

Esta observação também se faz ainda mais presente quando levado em conta o 

custo do emprego gerado nas 100 maiores empresas beneficiadas, em Goiás: quando 

analisado o 90º percentil, os valores estão muito acima da média brasileira, 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/estudos/2019/INCENTIVOSFISCAIS.pdf
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apresentando, em 2013, o menor custo estimado em R$ 299.844 e o maior valor em 

2016, R$ 980.164 por emprego gerado. O autor ainda conclui que, 40% das 100 

empresas com maior beneficiamento tem um custo por emprego gerado acima da média 

nacional durante toda a listagem; destacando ainda que, as 10 maiores empresas 

beneficiadas possuem o custo entre R$ 299.844 (2013) e R$ 980.164 (2016). 

 

Tabela 6: Distribuição em percentis do custo do emprego para as 100 maiores 

empresas beneficiadas (2012-2017) 

Ano 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

2012 9,2 13,6 16,9 24,4 34,8 59,1 81,4 112,4 732,0 

2013 9,5 14,9 17,8 23,5 42,1 62,2 78,6 113,2 299,8 

2014 11,0 17,6 23,1 28,6 45,3 64,7 95,3 149,1 810,5 

2015 15,5 22,8 26,3 32,2 53,2 69,7 94,8 142,6 389,3 

2016 19,2 25,5 32,1 44,0 61,0 96,7 131,7 205,4 980,1 

2017 15,7 27,2 33,8 49,4 67,5 95,4 120,5 188,8 638,9 

Fonte: Teixeira et al. 2018. Adaptação. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fica evidente na pesquisa exposta, que o sistema tributário brasileiro, assim 

como a construção social e histórica brasileira, é constituído e institucionalizado através 

de regimes de privilégios elitistas e sacrifícios populares. As recentes tentativas de 

compensar problemas estruturais do país através de gigantescas renúncias fiscais, como 

visto, tem se mostrado demasiadamente onerosas para os cofres públicos e para a grande 

parte dos contribuintes locais. Pontualmente, não é cabível que a maioria da população 

tenha que financiar através da tributação, setores que, além de onerosos entregam tão 

pouco ao conjunto da sociedade brasileira, sob consequência de um completo 

desmantelamento da rede de proteção social, em especial a previdência e a saúde 

pública, por exemplo. Além do mais, o país arca com gigantescas renúncias fiscais a 

setores que prejudicam a saúde pública (já subfinanciada), através da cessão de 

benefícios a compra de agrotóxicos e para a produção de bebidas açucaradas, por 

exemplo. 

Goiás, neste caso, se apresenta como o melhor exemplo entre os estados 

brasileiros de como a irresponsabilidade fiscal dos últimos governantes tem agravado 

um cenário de fragilidade na situação financeira dos entes federativos. Dono da marca 

de segundo estado com maior volume de renúncias fiscais no Brasil, Goiás, 

https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/estudos/2019/INCENTIVOSFISCAIS.pdf
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definitivamente, não comporta um número tão alto de renúncias fiscais com um déficit 

fiscal previsto tão significativo. Além do mais, exemplos como a Enel Distribuidora 

Goiás sintetizam a percepção do quão mal os recursos estaduais tem sido usados, já que 

a empresa italiana possui uma das piores prestações de serviços no estado, em um setor 

monopolizado, com altíssima taxa de lucratividade, e que está muito aquém do 

cumprimento dos objetivos acordados nos processos de licitação, privatização e cessão 

destes benefícios. Soma-se a isso, nota-se que o custo por emprego gerado e programas 

como o Fomentar/Produzir26 possuem falhas regulatórias que desobrigam as empresas 

beneficiadas a manterem os empregos já gerados, ocasionando um saldo negativo nas 

taxas de crescimento do emprego, além de manterem uma faixa estatística de empresas 

com um custo muito elevado em comparação a média nacional. 

Também é latente, que o impacto da regressividade do sistema tributário 

brasileiro é um dos principais responsáveis pela (não merecedora de outros adjetivos) 

altíssima, ofensiva, violenta, imoral e insustentável desigualdade que assola o nosso 

país. A falta de equidade tributária, desconsiderando o princípio da capacidade 

contributiva e as melhores práticas internacionais, faz com que os mais pobres e a classe 

média no Brasil tenham um comprometimento muito maior de sua renda com 

pagamento de tributos, quando comparados aos mais ricos. Este fator pode, também, ser 

um indicativo do quão pessimamente o Brasil distribui sua riqueza, ao contrário da 

experiência internacional. Quando comparamos aos países integrantes da OCDE, nota-

se que o principal problema da carga tributária brasileira está em sua regressividade, que 

penaliza os mais pobres e a classe média, e privilegia as classes mais ricas da sociedade.  

Conclui-se, a urgência de uma profunda e progressiva reforma tributária que, 

definitivamente, reduza a carga tributária ao mundo do trabalho, do consumo e da 

produção, compensando-a na tributação sobre a renda e sobre o patrimônio, alinhada as 

melhores práticas das economias modernas vigentes, assentadas e condicionadas no 

consumo de massa, operando em regimes de mega escala. Para isso, precisamos, 

urgentemente, que nossa herança cultural de relações entre casa-grande e senzala, de 

privilégios elitistas e sacrifícios populares sejam, definitivamente, diluídas. Pelo fim de 

privilégios fiscais aos amigos do rei, no Brasil. Juntos, pela justiça fiscal. 

 

 
26 Fomentar/Produzir são programas de fomento do governo Estadual de Goiás para incentivo a 

instalação, expansão e revitalização do parque industrial, em Goiás. Tem como principal finalidade, a 

geração de emprego, renda e redução das desigualdades sociais e regionais, no estado. 
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