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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
O estudo contribui com uma avaliação da matriz tributária e sobre o impacto da tributação indireta 

na desigualdade social, demonstrando assim sua importância na área social. Esse estudo tem como 

objetivo analisar a matriz tributária brasileira e evidenciar a ineficiência, no aspecto social, da opção 

do Estado em tributar demasiado o consumo ao invés de tributar mais a renda e o patrimônio, e o 

impacto dessa preferência de tributação no aumento da desigualdade social no Brasil. A tributação 

sobre o consumo, conhecida como tributação indireta, incide sobre diversas fases da cadeia 

econômica de um produto e serviço, sendo o ônus tributário repassado ao contribuinte de fato, o 

consumidor final. O método utilizado nesse estudo corresponde a pesquisa documental com dados 

extraídos da Receita Federal do Brasil, OCDE e PNUD, com uma amostra de dez países membros da 

OCDE, que apresentaram a menor tributação sobre o consumo para os anos de 2014 a 2016 e que 

apresentaram o coeficiente GINI para o respectivo período, e pelo Brasil. Quanto a conclusão do 

estudo evidencia-se que a Matriz Tributária brasileira é regressiva, penalizando os contribuintes com 

menor capacidade contributiva ao concentrar a maior parte da arrecadação nos tributos indiretos, que 

representam a maior parcela da matriz tributária brasileira. O estudo identificou também uma 

correlação entre a Matriz Tributária e o índice de desigualdade social de um país, ao comparar a 

Matriz Tributária e o Coeficiente Gini do Brasil à dos países membros da OCDE, onde a maior parte 

da arrecadação é composta por tributos diretos e o nível de desigualdade social é, na média, 

extremamente menor do que o do Brasil. 
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O IMPACTO DE UMA MATRIZ TRIBUTÁRIA REGRESSIVA NA 

DESIGUALDADE SOCIAL BRASILEIRA 

 

RESUMO 

 

O estudo contribui com uma avaliação da matriz tributária e sobre o impacto da tributação 

indireta na desigualdade social, demonstrando assim sua importância na área social. Esse estudo 

tem como objetivo analisar a matriz tributária brasileira e evidenciar a ineficiência, no aspecto 

social, da opção do Estado em tributar demasiado o consumo ao invés de tributar mais a renda 

e o patrimônio, e o impacto dessa preferência de tributação no aumento da desigualdade social 

no Brasil. A tributação sobre o consumo, conhecida como tributação indireta, incide sobre 

diversas fases da cadeia econômica de um produto e serviço, sendo o ônus tributário repassado 

ao contribuinte de fato, o consumidor final. O método utilizado nesse estudo corresponde a 

pesquisa documental com dados extraídos da Receita Federal do Brasil, OCDE e PNUD, com 

uma amostra de dez países membros da OCDE, que apresentaram a menor tributação sobre o 

consumo para os anos de 2014 a 2016 e que apresentaram o coeficiente GINI para o respectivo 

período, e pelo Brasil. Quanto a conclusão do estudo evidencia-se que a Matriz Tributária 

brasileira é regressiva, penalizando os contribuintes com menor capacidade contributiva ao 

concentrar a maior parte da arrecadação nos tributos indiretos, que representam a maior parcela 

da matriz tributária brasileira. O estudo identificou também uma correlação entre a Matriz 

Tributária e o índice de desigualdade social de um país, ao comparar a Matriz Tributária e o 

Coeficiente Gini do Brasil à dos países membros da OCDE, onde a maior parte da arrecadação 

é composta por tributos diretos e o nível de desigualdade social é, na média, extremamente 

menor do que o do Brasil. 

 

Palavras-chave: Matriz Tributária. Desigualdade Social. Capacidade Contributiva. Tributação 

Indireta. 

 

1 INTRODUÇÃO  

O presente artigo tem como objetivo analisar a matriz tributária brasileira e demonstrar 

a ineficiência, do ponto de vista social, da opção do Estado por tributar mais o consumo do que 

a renda e o patrimônio, e o impacto da tributação na desigualdade social no Brasil. 

O trabalho será desenvolvido em quatro partes nas quais se demonstrará, por meio da 

análise de indicadores e trabalhos correlatos, o impacto negativo na distribuição de renda no 

Brasil causado pela excessiva tributação do consumo. 

Segundo Gassen, Araújo e Paulino (2013, p. 215) a tributação sobre o consumo incide 

sobre toda a cadeia de negócios de um produto ou serviço, representando a parcela maior da 

arrecadação tributária brasileira. 

Na primeira seção será apresentada a matriz tributária brasileira, composta por tributos 

sobre a renda, patrimônio e consumo, classificando-os em direto e indireto. Também será 

demonstrado como a matriz tributária brasileira desrespeita o Princípio da Capacidade 

Contributiva e, por consequência, o Princípio da Isonomia. 

Outro ponto abordado será a ineficácia do Princípio da Seletividade, definida na 

Constituição Federal de 1988 como (Brasil, 1988): 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os 

seguintes tributos: 

(...) 

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 

capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente 
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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. 

Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:  

(...)  

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem  em situação 

equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por 

eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 

direitos; 

Na segunda seção serão apresentados os impostos incidentes sobre o consumo, 

discorrendo brevemente sobre as suas regulamentações, fato gerador, contribuinte, base de 

cálculo e alíquotas mínimas e máximas para o IPI, ICMS e ISSQN, impostos de maior 

relevância sobre o consumo no Brasil. 

Sobre o ônus da tributação sobre consumo, será destacado que o mesmo não é arcado 

pelo sujeito passivo da obrigação principal e sim repassado indiretamente ao consumidor final, 

agregado ao preço do produto ou serviço (Monteiro Junior, 2016, p. 22). Segundo Rosa Silva 

(2015, p. 10) isto faz com que “os impostos incidentes sobre os bens de consumo corroem a 

renda das famílias, especialmente as de baixa renda, evidenciando a incapacidade do Estado em 

promover a justiça social através da tributação”.  

Na terceira seção a desigualdade social no Brasil será abordada, comparando-a com dez 

países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico – OCDE 

que tributam mais a renda e o patrimônio em relação ao consumo. 

A arrecadação sobre consumo no Brasil tem uma representatividade alta comparado 

com a média mundial, a incidência de impostos indiretos nos preços de produtos resulta na 

desigualdade entre os consumidores finais (IBPT, 2016). O Brasil se mantém como o maior 

país, entre os trintas com maior carga tributária, que tem o pior retorno da sua arrecadação de 

tributos a favor da sociedade (IBPT, 2015). 

Silva e Moulin (2017, p. 19) entendem que “a tributação justa é essencial para que o 

Estado possa reduzir as desigualdades sociais, uma vez que é através do tributo que o Estado 

poderá realizar políticas públicas no sentido de concretizar os direitos sociais 

constitucionalmente previstos”. 

Na quarta seção será demonstrado como a matriz tributária brasileira possuí 

características de regressividade dada a predileção pela tributação sobre o consumo e ainda 

como a opção por tributar em maior proporção a renda e o patrimônio, que possuem a 

característica da progressividade, contribuem para uma melhor distribuição de renda ao tributar 

mais quem tem maior capacidade contributiva. Medrado (2010, p.116) descreve que: 

A tributação sobre o consumo, nos moldes em que é praticada no Brasil, possui dois nefastos 

efeitos, quais sejam, o desrespeito ao princípio da transparência dos impostos e uma 

inexorável regressividade da carga tributária imposta aos contribuintes, na medida de quem 

menos auferir renda, e consequentemente ter uma parcela maior de comprometimento desta 

renda com o consumo, será mais taxado proporcionalmente do que aqueloutro mais abastado 

e de maior capacidade de poupança. 

O estudo contribui fornecendo uma análise cientifica da tributação sobre o consumo, 

que compõe a estrutura do Sistema Tributário Nacional, caracterizado como um sistema 

tributário regressivo, afetando principalmente os consumidores finais com menor capacidade 

econômica, tributação essa que favorece o aumento da desigualdade social. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 MATRIZ TRIBUTÁRIA BRASILEIRA  
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Denomina-se por Matriz Tributária o modelo utilizado pelos entes Legisladores de um 

país para definir quais serão as fontes originárias da arrecadação tributária (Anthanazio, 2014). 

A Receita Federal do Brasil (2017) em seu estudo trata a Matriz Tributária pela nomenclatura 

de Base de Incidência. 

Ainda, conforme estudo da Receita Federal do Brasil (2017), a origem da arrecadação é 

analisada observando seis Bases de Incidência, sendo elas: Renda; Folha de Salários; 

Propriedade; Bens e Serviços; Transações Financeiras e; Outros. Para fins de comparação, este 

trabalho limitará a análise da Matriz Tributária aos tributos sobre a Renda, sobre a Propriedade, 

tratada aqui como Patrimônio, e sobre Bens e Serviços, tratado aqui como Consumo. 

Segundo o artigo 145 da Constituição Federal (Brasil, 1988) cabe a União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios instituir tributos, sendo suas espécies: impostos, taxas e 

contribuição de melhoria. O artigo 3º do Código Tributário Nacional (Brasil, 1966) traz a 

definição “tributo é 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”. Chimenti (2012, p. 83) define que:  

Obrigação é compulsória, obrigatória, porque ela decorre diretamente da lei. A vontade do 

contribuinte é irrelevante e por isso até mesmo os incapazes podem ser sujeitos passivos das 

obrigações tributárias. 

A lei só pode obrigar o contribuinte a pagar o tributo em moeda corrente do País (obrigação 

pecuniária), razão pela qual a doutrina costuma afirmar que em regra nosso direito desconhece 

o tributo in natura (parte da mercadoria comercializada é entregue ao Fisco a título de 

pagamento do tributo) ou o tributo in labore (a cada mês o sujeito passivo destinaria alguns 

dias de seu trabalho à entidade tributante). Contudo, a partir da Lei Complementar n. 

104/2001, que acrescentou o inciso XI ao art. 156 do Código Tributário Nacional, admite-se 

a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. 

Segundo Martins e Scardoelli (2017, p. 25) o termo que não constitua sanção de ato 

ilícito “serve para distinguir tributo de multa, deixando claro que a hipótese legal de incidência 

do tributo não é uma infração, nem sua consequência jurídica uma penalidade”. O tributo 

instituído em lei observa o princípio da legalidade tributária, que estabelece que não haverá 

majoração ou instituição de tributo sem lei (Martins & Scardoelli, 2017, p. 25).  

Com o objetivo de interpretar o impacto econômico da tributação, os tributos são 

classificados como diretos ou indiretos (Silva, 2003). São considerados tributos diretos aqueles 

que recaem diretamente sobre a Renda e o Patrimônio do contribuinte, como por exemplo o 

Imposto de Renda, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Segundo Silva (2003, p.62) “O tributo é dito 

direto quando sua base de cálculo é definida pela propriedade de bens ou serviços pelo 

contribuinte, o que caracteriza seu princípio de individualidade”. São características dos 

tributos diretos o respeito à capacidade contributiva e ao princípio da progressividade, pois as 

alíquotas aumentam progressivamente conforme o aumento da renda como, é o caso do Imposto 

de Renda por exemplo. 

Os tributos indiretos são aqueles que recaem sobre o consumo, onde o sujeito passivo 

definido por lei é uma empresa produtora, comercial ou prestadora de serviço, porém o ônus da 

tributação será repassado, através do preço, para o consumidor final, chamado de contribuinte 

de fato. Gassen, D’Araújo e Paulino (2013, p. 215) definem assim os tributos indiretos: 

[...] essa espécie de encargo fiscal tem como uma de suas principais características a sua 

repercussão econômica na cadeia de consumo, de modo que se opera a transferência do ônus 

tributário ao consumidor final por intermédio da incorporação do tributo no preço do bem ou 

serviço, como um custo adicional. Assim, ocorre uma cisão entre o chamado contribuinte de 

direito, previsto o ordenamento como o responsável pelo fato imponível e que ocupa, 
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consequentemente, o polo passivo da obrigação tributária, e aquele que arca economicamente 

com o encargo em si, conhecido pela doutrina e jurisprudência por contribuinte de fato. 

 Os principais tributos indiretos são o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o 

Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e sobre Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e o Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN). Os tributos indiretos possuem característica de regressividade 

pois uma alíquota única é aplicada sobre bens e/ou serviços consumidos por indivíduos com 

capacidade contributiva diversa (pobres e ricos), culminando em uma carga tributária menor 

para quem possui maior renda (Chimenti, 2012, p.46). 

Segundo estudo da Receita Federal do Brasil (2017), os tributos indiretos representavam 

47,39% da arrecadação total em 2016, enquanto os tributos diretos somados representavam 

24,64% da arrecadação total para o mesmo período. Comparativamente, na Suécia, um dos 

países com menor desigualdade social de acordo com o coeficiente GINI, os tributos indiretos 

representavam 28,18% da arrecadação total em 2016 e os tributos diretos representavam 

38,05% da arrecadação para o mesmo período, de acordo com os dados divulgados pela 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 

A preferência por tributar em demasia o consumo em detrimento a renda e a propriedade 

torna a Matriz Tributária brasileira é injusta e desrespeita os Princípios Constitucionais da 

Isonomia e da Capacidade Contributiva. 

Quando pensamos em tributos diretos, em que o objeto da tributação é conhecido, seja 

a Renda ou o Patrimônio, com a aplicação de alíquotas progressivas, os princípios da isonomia 

e da capacidade contributiva são respeitados. Segundo Chimenti (2012, p.43): 

As alíquotas diferenciadas do imposto de renda representam uma das formas de se efetivar os 

princípios da igualdade e da capacidade contributiva, pois distribuem de forma proporcional 

os ônus de provar as necessidades da coletividade. Da mesma forma a isenção (forma de 

extrafiscalidade) para contribuintes com menor capacidade contributiva ou para 

microempresas. 

Entretanto, quando partimos para a análise dos tributos indiretos, em que o objeto da 

tributação é o consumo, não há como se identificar a situação do contribuinte de fato, aquele 

que suporta a tributação, para que seja possível lhe oferecer o tratamento tributário adequado. 

Para atenuar essa situação o ente Legislador usa da seletividade para atribuir as alíquotas 

dos produtos de acordo com a sua essencialidade, assim segundo Gassen, D’Araújo e Paulino 

(2013, p. 216) “tributar-se-á de forma mais gravosa os bens considerados supérfluos”. Porém, 

mesmo utilizando-se deste artificio, os princípios da isonomia e da capacidade contributiva 

ainda não estarão totalmente satisfeitos pois nada pode garantir que indivíduos com rendas 

distintas estejam consumindo o mesmo produto, considerado essencial e, portanto, beneficiado 

com uma alíquota menor, fazendo com que no consumo desse produto a carga tributária seja 

maior para o indivíduo de menor renda. 

 

2.1.1 PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS 

O princípio da isonomia, também conhecido como princípio da igualdade, está previsto 

na Constituição Federal no art. 150 em seu inciso II (Brasil, 1988). Este princípio garante um 

tratamento tributário equivalente aos contribuintes que se encontrem em situação de igualdade 

e proporciona tratamento desigual aos contribuintes que se identifique estarem em situação de 

desigualdade. 

Rothenburg (2009, p. 84) define assim o princípio da igualdade:  

Permitido seja um exemplo prosaico, que reforça a concepção de igualdade real por meio de 

tratamento diferenciado: se as ambulâncias e os carros de bombeiro não pudessem usar sirenes 

e sinais luminosos e desrespeitar certas normas de trânsito, eles estariam numa situação de 

aparente igualdade em relação aos demais veículos, mas a igualdade seria apenas aparente, 
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pois ambulâncias e carros de bombeiro não estão na mesma situação dos outros: precisam 

atender às emergências. 

Os princípios da personalização e da capacidade contributiva são complementares ao 

princípio da isonomia e estão previstos na Constituição Federal no § 1º do art. 145 (Brasil, 

1988). Segundo tais princípios os impostos devem ser graduados de acordo com a situação 

econômica do contribuinte e devem ser pessoais (Chimenti, 2012, p.43).  

Meirelles (1997, p. 333) definiu assim o princípio da capacidade contributiva: 

Dentro do estudo dos princípios da tributação podemos destacar o princípio da capacidade 

contributiva como aquele que mais se aproxima do conceito de justiça tributária entendida 

sob o ponto de vista econômico-jurídico. 

A distribuição da carga tributária de acordo com a capacidade contributiva dos indivíduos nos 

traz a ideia de que os tributos, tendo como escopo final o bem comum, devem amoldar-se às 

situações individuais, de modo a propiciar uma posição isonômica dos contribuintes no que 

se refere ao seu sacrifício individual em prol do interesse coletivo. 

2.2 IMPOSTOS INDIRETOS SOBRE CONSUMO 

Os impostos constituem uma das espécies de tributo, classificados em impostos diretos 

e indiretos. O artigo 12º do Código Tributário Nacional (Brasil, 1966) define “imposto é o 

tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade 

estatal específica, relativa ao contribuinte”. 

Os impostos são tributos não vinculado, a contraprestação não é específica, segundo 

Chimenti (2012, p. 99) “o imposto é uma exação (exigência) não vinculada, uma exigência cujo 

fato gerador não se liga a uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte ou por ele 

provocada. Independe de contraprestação específica”. 

Os impostos indiretos incidem sobre os produtos e serviços que são consumidos, a 

tributação ocorre em cada fase da cadeia econômica, embutido por dentro no preço do produto 

e serviço, sendo indiretamente arcado pelo consumidor final que é considerado o contribuinte 

de fato. Para Gassen, D´Araújo e Paulino (2013, p. 215): 

ocorre uma cisão entre o chamado contribuinte de direito, previsto no ordenamento 

como o responsável pelo fato imponível e que ocupa, consequentemente, o polo passivo da 

obrigação tributária, e aquele que arca economicamente com o encargo em si, conhecido pela 

doutrina e jurisprudência por contribuinte de fato.  

Os impostos sobre consumo têm uma representatividade grande no preço dos produtos 

e serviços pagos pelos consumidores finais. Campanelle (2012, p. 38) afirma “no Brasil, em 

virtude de uma opção política, a tributação incide violentamente sobre o consumo. Isso faz com que 

o peso dos tributos incidentes sobre as mercadorias vendidas no país encareça significativamente 

os produtos consumidos pela população brasileira”. Entre os impostos indiretos que possuem maior 

representatividade na arrecadação estão o IPI, ICMS e ISS, onde o contribuinte de direito é o 

industrial ou comerciante e o contribuinte de fato, quem arca com o ônus dessa tributação, é o 

consumidor final. 

 

2.2.1 IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI 

O IPI é um tributo de competência da União, cuja finalidade é extrafiscal em virtude de 

ser seletivo, em função da essencialidade do produto, com a intenção de estimular ou 

desestimular a economia, regulamentado pelo Decreto nº 7.212/2010. O IPI é um imposto não 

cumulativo, compensando-se o montante cobrado anteriormente do imposto devido. Chimenti 

(2012, p. 300) define o critério de crédito para compensação do imposto “é utilizado o crédito 

físico (que admite a compensação apenas do IPI recolhido na aquisição dos bens integrados ao 

produto industrializado) e não o crédito financeiro (que considera todos os bens utilizados pela 

indústria, até aqueles destinados ao seu ativo permanente)”. 
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O artigo 46 do Código Tributário Nacional (Brasil, 1966) prevê o fato gerador do IPI, 

da qual ocorrerá em três situações: a) no desembaraço aduaneiro; b) na saída de estabelecimento 

industrial, importador, comerciantes ou arrematante; c) na arrematação de produtos levado a 

leilão. Segundo o artigo 51 do Código Tributário Nacional (Brasil, 1966) será considerado 

contribuinte do imposto o importador, o industrial e o arrematante. É contribuinte de direito a 

pessoa elencada pela lei para pagamento do imposto, contudo será contribuinte de fato o 

consumidor final que arcará com o imposto no preço, a quem é transferido o ônus tributário 

(Campanelle, 2012, p. 24). 

Em virtude do fato gerador ocorrer em três situações, a base de cálculo do IPI também 

observará três situações: a) o valor do desembaraço aduaneiro, acrescido do IPI, taxas 

aduaneiras e encargos cambiais pagos na importação; b) o valor de operação de saída, caso não 

houver será o valor praticado no atacado; c) o preço da arrematação. A alíquota do IPI varia de 

acordo com a classificação fiscal do produto, observado a sua essencialidade. 

 

2.2.2 IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SOBRE PRESTAÇÕES DE TRANSPORTE 

INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS 

O ICMS é um tributo de competência dos Estados e Distrito Federal, previsto na 

Constituição Federal em seu artigo 155, inciso II e regulamentado pela Lei Kandir. O imposto 

se sujeita ao princípio da não cumulatividade e poderá ser seletivo, conforme prevê o artigo 155 

§ 2º da Constituição Federal (Brasil, 1988). No princípio da não cumulatividade para cada 

operação de saída o contribuinte deduzirá o ICMS devido nas operações anteriores, 

compensando-se o que for devido desde que a operação anterior seja tributada pelo imposto. 

Segundo Alessi et al. (2017, p. 6), o ICMS “é umas das maiores fontes de arrecadação do 

Estado, este tipo de imposto é essencialmente fiscal”. 

Os Estados e Distrito Federal adotam como regra geral o princípio da seletividade, 

permitido pela Constituição Federal, em função da essencialidade para mercadorias e serviços. 

Os produtos essências e necessários para a população sofrerão menor tributação ao contrário 

dos produtos supérfluos que serão mais onerados pelo ICMS (Oliveira, 2012, p. 30). 

Ocorre o fato gerador do imposto, segundo artigo 2º da Lei Kandir (Brasil, 1996), em 

cinco hipóteses: a) circulação de mercadorias, inclusive no fornecimento de alimentação e 

bebidas; b) serviços de transporte intermunicipal e interestadual por qualquer via; c) serviço de 

comunicação por qualquer meio; d) fornecimento de mercadoria com prestação de serviço não 

abrangido na incidência municipal; e) fornecimento de mercadoria com prestação de serviço 

abrangia na incidência municipal, quando na lei complementar contiver expressamente a 

incidência do imposto estadual.  A Lei Kandir (Brasil, 1996) determina que será contribuinte 

do ICMS a pessoa física ou jurídica que pratique com habitualidade ou volume, circulação de 

mercadorias ou serviços sujeitos ao ICMS.  

A base de cálculo do imposto será o valor da operação mercantil e o preço do serviço 

no transporte ou comunicação, incluindo a sua base de cálculo o montante do próprio ICMS. 

Para Cunha (2014, p. 158) “o critério quantitativo do tributo deveria ser composto pela 

aplicação da alíquota legal ao valor da operação mercantil, que, por certo, embora envolva 

diversos preços desde a produção da mercadoria até a disponibilização do produto ao 

consumidor, não abrange o imposto”. A alíquota do imposto e suas limitações constam no artigo 

155 da Constituição Federal (Brasil, 1988) ficando a carga do Senado Federal estabelecer as 

alíquotas interestaduais e facultado ao mesmo estabelecer alíquota mínimas e máximas nas 

operações internas. 

 

2.2.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN 

O ISSQN é um tributo de competência do Município, previsto na Constituição Federal 

em seu artigo 156, inciso III e regulamentado pela Lei Complementar nº 116/2003, imposto 
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cumulativo cuja sua função é fiscal. Seu fato gerador é a prestação de serviços constante na Lei 

Complementar, ainda que não seja atividade preponderante do prestador.  

Segundo Lima (2017, p. 41) “o ISS se restringe a uma prestação de serviço, não a um 

serviço qualquer, mas deve ser uma prestação de serviço decorrente de uma obrigação jurídica 

de fazer, em sentido antagônico à obrigação de “dar”, que é configurado pela entrega da coisa 

móvel ou imóvel a terceiros”. Para Chimanti (2012, p. 242) “essencialmente o que se tributa é 

o serviço prestado com fins econômicos e habitualidade, sem relação de emprego”. 

Será contribuinte do imposto o prestador do serviço e a base de cálculo será o preço do 

serviço prestado. De acordo com Lima (2007, p. 43) “o ISSQN é um tributo real, dado possuir 

fato gerador objetivo, é residual pois não pode incidir sobre situações em que houver incisão de 

outros impostos, é tributo não vinculado, pois do fato gerador não decorre nenhuma obrigação 

estatal”. A Lei Complementar prevê alíquota mínima de dois por cento e máxima de cinco por 

cento. 

 

2.3 DESIGUALDADE SOCIAL 

A dignidade da humanidade é um dos princípios fundamentais previsto na Constituição 

Federal em seu artigo primeiro, que constituem um Estado democrático de direito. Além do 

direito a dignidade, a Constituição Federal assegura também direito a soberania, cidadania e a 

igualdade a todos cidadãos. De acordo com artigo 5 da Constituição Federal (Brasil, 1988) 

“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade”. 

A Constituição Federal determina o dever de todos os entes da Federação no combate 

às causas da pobreza e os fatores de marginalização, resultando em integração social. Alves 

(2012, p. 70) afirma “a Constituição subordina a ordem econômica às finalidades de promoção 

da justiça social, redução das desigualdades sociais e fomento do pleno emprego”. 

O artigo 145 da Constituição Federal (Brasil, 1988) prevê a capacidade contributiva dos 

impostos, de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Gassen, D´Araújo e Paulino 

(2013, p. 221) afirmam “no que tange à sua capacidade econômica, os iguais igualmente devem 

ser tratados e aqueles que se encontram em situação de desigualdade devem ser desigualmente 

tratados pelo fisco”. 

Contudo, apesar da Constituição Federal assegurar esses direitos, não é o que se verifica 

na realidade do país, o descumprimento do princípio da capacidade contributiva agrava a 

desigualdade social, em virtude de os cidadãos menos favorecidos serem mais onerados na 

tributação sobre o consumo, tornando nossa matriz tributária regressiva, o nosso sistema de 

tributação tem que ser utilizado como forma de combate à desigualdade social. Para Gassen, 

D´Araújo e Paulino (2013, p. 225) “combater as distorções causadas pela atual estrutura fiscal 

deve ser prioridade na agenda de nossa nação, uma vez que a busca pela justiça social passa, 

necessariamente, pela realização da justiça tributária”.  
Em virtude de nossa matriz tributária ser regressiva a desigualdade social se agrava no país, 

os mais pobres são mais onerados na tributação sobre o consumo, enquanto os mais ricos são menos 

onerados, situação essa que se manterá se não houver mudanças na matriz tributária brasileira. 

Campanelle (2012, p. 38) afirma que “o sistema tributário brasileiro não colabora para reverter essa 

situação; pelo contrário, tem sido um instrumento a favor da concentração de renda, agravando o 

ônus fiscal dos mais pobres e aliviando o das classes mais ricas”. 

Uma das medidas mais utilizadas para medir a desigualdade social é o Coeficiente Gini, 

parâmetro usado internacionalmente, esse coeficiente é utilizado para se medir a distribuição 

de renda entre os países. Esse índice foi criado por um matemático italiano chamado Corrado 

Gini e publicada na obra Variabilità e Mutabilità de 1912. O Coeficiente de Gini varia de 0 a 
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1, quanto mais próximo de zero, maior é a igualdade, quanto mais se aproximar de 1, maior é a 

desigualdade. 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento publica anualmente relatório 

do desenvolvimento humano, na qual é evidenciado o Coeficiente Gini. PNUD (2016, p. 241) 

define o Coeficiente Gini como uma “medida da variação da distribuição de rendimento entre 

indivíduos ou famílias no mesmo país face a uma distribuição perfeitamente igual. Um valor 

de zero representa a igualdade absoluta, um valor de 100 a desigualdade absoluta”. 

 

2.4 ESTUDOS CORRELATOS 

Gassen, D´Araújo e Paulino (2013) em seu trabalho examinam a representatividade da 

tributação sobre o consumo na renda da população brasileira, demonstrando o aspecto de 

regressividade da matriz tributária brasileira e como a mesma viola o princípio da capacidade 

contributiva. São propostas alternativas para o reequilíbrio da matriz tributária, tornando-a 

menos regressiva sendo: a valorização do princípio da transparência tributária, tornando mais 

clara a carga tributária efetiva dos tributos indiretos para o consumidor final, acabando por 

exemplo com o chamado cálculo “por dentro” do ICMS; a simplificação do sistema de 

arrecadação, unificando os tributos sobre consumo em um único imposto sobre o valor 

agregado; a adoção da não cumulatividade para todos os tributos indiretos; a adoção de uma 

alíquota proporcionalmente maior para os Estados de destino nas transações interestaduais, 

transferindo mais recursos aos Estados menos desenvolvidos e; maior observância do princípio 

da seletividade nos tributos incidentes sobre o consumo. 

Silva e Moulin (2017) em seu trabalho examinam a desigualdade social e a pobreza 

como consequência da crise socioeconômica estabelecida no Brasil e qual é o papel da 

tributação na redução da desigualdade. Concluem que a desigualdade social foi ampliada com 

a crise econômica ocorrida em 2008. Concluem ainda que a matriz tributária brasileira agrava 

a desigualdade dada a sua característica de regressividade, já que ricos e pobres suportam a 

mesma carga tributária nos produtos adquiridos, inclusive nos mais essenciais. Além disso a 

matriz tributária brasileira fere o princípio fundamental da capacidade contributiva. 

Andrade (2015) tem por objetivo analisar os problemas do Sistema Tributário Nacional, 

tais como complexidade e regressividade, e analisar as propostas de reforma apresentadas nos 

últimos anos, observando a capacidade de contribuição da tributação para a redução da 

desigualdade e promover justiça social. Os problemas identificados foram: desequilíbrio da 

arrecadação entre União, Estados e Municípios, dado o aumento da arrecadação federal via 

tributos que não possuem previsão de repasse a outros entes; predominância de tributos 

indiretos dada a não aplicabilidade da progressividade e a sua característica de cumulatividade; 

a chamada guerra fiscal gerada pela aplicação do ICMS nas operações interestaduais e; o baixo 

retorno social advindo da arrecadação. Foram identificadas propostas de reforma que visam a 

simplificação tributária e redução da participação dos tributos indiretos na arrecadação total, 

entretanto nenhuma obteve sucesso devido à impasses técnicos e políticos. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 QUANTO AOS OBJETIVOS 

O presente artigo é uma pesquisa de caráter exploratória, pois realizará um estudo do 

impacto da tributação incidente sobre o consumo na desigualdade social. Kauark, Manhães e 

Medeiros (2010, p. 24) definem: 

Pesquisa é o mesmo que busca ou procura. Pesquisar, portanto, é buscar ou procurar resposta 

para alguma coisa. Em se tratando de Ciência, a pesquisa é a busca de solução a um problema 

que alguém queira saber a resposta. Não se deve dizer que se faz ciência, mas que se produz 

ciência através de uma pesquisa. Pesquisa é, portanto o caminho para se chegar à ciência, ao 

conhecimento. 
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3.2 QUANTO AOS PROCEDIMENTOS  

Trata-se de uma pesquisa documental, Zanella (2011, p. 118) descreve que: 

A análise documental, também chamada de pesquisa documental, envolve a investigação em 

documentos internos [da organização] ou externos [governamentais, de organizações não-

governamentais ou instituições de pesquisa, dentre outras]. É uma técnica utilizada tanto em 

pesquisa quantitativa como qualitativa. 

 

3.3 QUANTO A BASE DE DADOS  

A fonte de dados será construída através de relatórios divulgados no site da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); coeficiente GINI divulgado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); arrecadações e bases de 

incidência divulgado pela Receita Federal do Brasil. 

A amostra é composta pelos dez países membros da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) que apresentaram a menor tributação sobre o consumo 

(comparativamente à arrecadação total) entre os anos de 2014 a 2016 e que tiveram o coeficiente 

GINI divulgado para todos os anos do período compreendido entre 2014 e 2016; e pelo Brasil. 

Esta pesquisa foi realizada com relatórios e documentos extraídos dos sites da OCDE, 

PNUD e Receita Federal para o período de 2014, 2015 e 2016, para o ano de 2017 os dados não 

constam publicados. 

 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 MATRIZ TRIBUTÁRIA  

Na tabela 1 é apresentada a arrecadação, em percentuais, para os anos de 2014, 2015 e 

2016 por base de incidência, conforme dados retirados do estudo da Receita Federal do Brasil. 

 

Tabela 1 - % Arrecadação por Base de Incidência  

Base de Incidência 2014 2015 2016 

Tributos sobre a Renda 18,07% 18,30% 19,97% 

Tributos sobre a Folha de Salários 26,20% 26,11% 26,31% 

Tributos sobre a Propriedade 4,09% 4,44% 4,67% 

Tributos sobre Bens e Serviços 50,00% 49,37% 47,39% 

Tributos sobre Transações Financeiras 1,62% 1,80% 1,66% 

Outros Tributos 0,01% -0,02% 0,01% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

A tributação sobre Bens e Serviços, ou tributação indireta, é responsável sozinha por 

aproximadamente metade da arrecadação total nos anos analisados, representou 50,00%, 

49,37% e 47,39% para os anos de 2014, 2015 e 2016, respectivamente, enquanto que a 

tributação sobre Renda e Propriedade, ou tributação direta, somadas representam 

aproximadamente um quarto da arrecadação, correspondente a 22,16%, 22,74% e 24,64% para 

os anos de 2014, 2015 e 2016, respectivamente. Os dados mostram como a Matriz Tributária 

brasileira tem preferência em tributar, em demasia, bens e serviços, tributação indireta, ao invés 

de tributar mais o patrimônio e a renda, tributação direta. 

A tributação indireta vem caindo gradativamente ao longo dos três anos analisados, 

enquanto que a tributação direta subiu no mesmo período. Entretanto convém destacar que a 

queda é justificada pela recessão econômica pela qual o Brasil vem passando nos últimos anos, 

que por consequência afeta diretamente o consumo, e não por uma mudança na matriz tributária. 

Fonte: Elaboração Própria com dados da Receita Federal 
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A Tabela 2 apresenta detalhada a arrecadação dos tributos indiretos incidentes sobre 

bens e serviços. Os tributos de maior relevância nessa base de incidência são o ICMS, ISS e 

IPI, com destaque para o ICMS que possui a maior representatividade dessa arrecadação total, 

representou 20,88%, 20,59% e 20,37% para os anos de 2014, 2015 e 2016, respectivamente, 

base de incidência sobre bens e serviços que é responsável por pouco mais de 40% da 

arrecadação total com tributos indiretos. 

 

Tabela 2 - % de Tributos Sobre o Consumo 

Tributo 2014 2015 2016 

ICMS 20,88% 20,59% 20,37% 

ISS 2,92% 2,85% 2,69% 

IPI 2,67% 2,50% 2,06% 

Demais Tributos 23,53% 23,43% 22,26% 

 

 

A tributação indireta, incidente sobre o consumo, é muito menos transparente quando 

comparada à tributação direta. Tanto as alíquotas quanto as bases de cálculo são facilmente 

identificadas na tributação sobre a renda e o patrimônio. Já na ceara dos tributos indiretos 

podemos nos deparar com Estados e Munícipios praticando alíquotas diferentes para ICMS e 

ISS na tributação de produtos e serviços idênticos. Além disso, é praticamente impossível 

identificar, na tributação indireta, a base de cálculo uma vez que tais tributos incidem sobre 

toda a cadeia econômica do produto ou serviço, até chegar ao contribuinte de fato, o consumidor 

final, aquele que efetivamente arca com o ônus tributário. 

Assim sendo, para conseguir identificar aproximadamente qual é a carga tributária 

suportada pelo contribuinte de fato, poderíamos somar o valor dos tributos embutidos nos 

produtos e serviços consumidos por um indivíduo e dividir pela sua renda. Encontraríamos 

então a carga de tributos indiretos efetivamente suportada por esse indivíduo. Por aplicação da 

matemática podemos deduzir que quanto maior a renda de um indivíduo menor será a carga de 

tributos indiretos por ele suportada. 

Dessa forma, mesmo aplicando o princípio da seletividade para que bens e serviços 

considerados essenciais sejam beneficiados com menores alíquotas, metade da arrecadação 

tributária é marcada pela regressividade, já que um indivíduo com renda de vinte salários 

mínimos pode consumir os mesmos produtos essenciais que um indivíduo com renda de um 

salário mínimo consome. 

Como verificado na análise das bases de incidências, a tributação sobre o consumo 

representa a maior parcela da arrecadação total, 50,00%, 49,37% e 47,39% para os anos de 

2014, 2015 e 2016, respectivamente, correspondendo a principal fonte de arrecadação do Brasil. 

Os princípios tributários, previstos na Constituição Federal do Brasil, deveriam ser respeitados 

e aplicados pelo ente público. 

Assim entende-se que a Matriz Tributária brasileira desrespeita a própria Constituição 

Federal ao ignorar os princípios da igualdade, da personalização e da capacidade contributiva. 

pois o ente público tem a preferência em tributar mais o consumo e tributar menos a renda e o 

patrimônio, resultando em uma tributação desigual para as pessoas com menor capacidade 

contributiva. A escolha pela alta tributação sobre o consumo acaba resultando em uma matriz 

tributária regressiva que em nada contribui para a redução da elevada desigualdade social 

estabelecida no Brasil observada através do Coeficiente Gini, dado que será melhor analisado 

mais adiante neste trabalho. 

Corrobora com essa afirmação o estudo realizado por Gassen, D´Araújo e Paulino 

(2013) ao demonstrar que a tributação sobre o consumo representa a maior fonte de arrecadação 

Fonte: Elaboração Própria com dados da Receita Federal 
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do país, 68,20% da arrecadação total para o ano de 2010, e que a distribuição do ônus tributário 

não acontece de forma homogênea desrespeitando o princípio da capacidade contributiva já que 

os indivíduos com menor capacidade contributiva são os mais onerados. 

 

4.1.1 COMPARAÇÃO INTERNACIONAL 

Podemos observar no gráfico 1 abaixo que nenhum dos dez países membros da OCDE, 

selecionados para comparação com o Brasil, tributam mais o consumo do que a renda e o 

patrimônio, assim como faz o Brasil. 

 
 

Todos os dez países membros da OCDE possuem em sua matriz tributária a preferência 

em tributar mais o patrimônio e a renda ao invés de tributar o consumo, apresentando uma 

tributação indireta baixa e uma tributação direta alta. Isso faz com que a Matriz Tributária 

desses países seja mais progressiva, resultando em uma distribuição da carga tributária de 

maneira mais justa entre os indivíduos. Essa característica contribui para que a desigualdade 

social se mantenha baixa e até diminua, conforme será observado através do Coeficiente Gini, 

muito baixo em todos os dez países membros da OCDE. 

Destaque-se no gráfico os países que apresentaram em mais de 40% a tributação direta 

e menos de 25% a tributação indireta, da arrecadação total, o Estados Unidos apresenta 17,31%, 

16,99% e 16,95% de tributação indireta e 58,83%, 59,36%, 59,05% de tributação direta; Canada 

apresenta 22,83%, 23,07%, 23,32% de tributação indireta e 58,86%, 58,64%, 58,46% de 

tributação direta; Suíça apresenta 22,43%, 21,78%, 21,70% de tributação indireta e 47,94%, 

48,68%, 48,81% de tributação direta; e Bélgica apresenta 23,91%, 23,80%, 24,54% de 

tributação indireta e 43,68%, 43,52%, 43,58% de tributação direta, todos para os anos de 2014, 

2015 e 2016, respectivamente. 

Já o Brasil é o país que possui sua arrecadação altamente concentrada na tributação 

indireta, correspondente a 50,00%, 49,37%, 47,39% e uma baixa tributação direta, 

correspondente 22,16%, 22,74%, 24,64%, para os anos de 2014, 2015 e 2016, respectivamente, 
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sendo a Matriz Tributária brasileira regressiva enquanto a Matriz Tributária dos demais países 

é progressiva, sendo respeitado por esses países membros da OCDE os princípios da igualdade 

e da capacidade contributiva, o que não se observa no Brasil. 

O estudo realizado por Andrade (2015) corrobora esse entendimento ao mostrar que os 

países pertencentes a OCDE privilegiam a tributação direta, que recaem sobre a renda e o 

patrimônio, ao contrário do Brasil que tem na tributação indireta a sua preferência, onerando 

mais os contribuintes com menor poder aquisitivo. O estudo apresentou, para o ano de 2010, 

42,70% no Brasil e 31,30% média OCDE, sobre o PIB, de tributação no consumo, e 21,2% no 

Brasil e 33,2% média OCDE, sobre o PIB, de tributação sobre a renda. 

Na comparação internacional, dada a Matriz Tributária brasileira ser regressiva e injusta 

observa-se nessa preferência de tributação o agravamento da desigualdade social, onerando os 

mais pobres, pessoas com menor capacidade contributiva acabam arcando com a maior parcela 

da arrecadação dos tributos. Já para os dez países membros da OCDE observa-se a preferência 

de tributação direta resultando na diminuição da desigualdade social, pois os esses dez países 

possuem uma Matriz Tributária justa e progressiva, onerando menos quem possui menor 

capacidade contributiva. 

 

4.2 DESIGUALDADE SOCIAL 

O gráfico 2 abaixo apresenta o Coeficiente Gini dos países pertencentes à OCDE e do 

Brasil para o período de 2014, 2015 e 2016. O Brasil destaca-se pelo alto índice de 

desigualdade, acima de 0,5. Na média os países pertencentes à OCDE apresentam um índice de 

0,3. Analisando a Desigualdade através do Coeficiente Gini, quanto mais próximo de 0 menor 

é a desigualdade, enquanto que quanto mais próximo de 1 maior é a desigualdade de um país. 
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Analisando o Coeficiente Gini e Matriz Tributária em conjunto, percebe-se que a 

desigualdade tende a ser menor nos países em que se tributa mais a renda e a propriedade. Isso 

ocorre pois através dos tributos diretos a tributação é mais justa, onerando mais quem tem a 

maior capacidade contributiva. 

O Brasil apresenta o pior nível de desigualdade social, correspondente a 0,547, 0,527, 

0,515 para os anos de 2014, 2015 e 2016, respectivamente, comparado com os dez países 

membros da OCDE, o país que apresentou também a matriz tributária mais regressiva, 

desrespeitando os princípios da igualdade e da capacidade contributiva prevista em sua 

Constituição Federal, resultando em um país mais desigual entre os analisados, os dados 

demonstram o quanto a opção por tributar, em demasia, o consumo resulta no aumento da 

desigualdade social. Já para os dez países membros da OCDE o nível da desigualdade social é 

menor, países esses que apresentaram uma matriz tributária mais justa, mais progressiva, 

resultando em maior igualdade social. 

Comparando o índice de Gini com os quatros países que apresentaram maior 

arrecadação concentrada na tributação direta observa-se que esses países apresentam melhor 

nível de desigualdade social, o Estados Unidos apresenta 0,408, 0,411, 0,411; Canadá apresenta 

0,326, 0,337, 0,337; Suíça apresenta 0,337, 0,324, 0,316; e Bélgica apresenta 0,330, 0,331, 

0,276, todos para os anos de 2014, 2015 e 2016, respectivamente, os quatros países apresentam 

menores índices de Gini comparado com o Brasil, evidenciando como uma matriz tributária 

progressiva impacta em uma menor desigualdade social. 

Ao proporcionar essa justiça tributária, a Matriz Tributária contribui para a diminuição 

da desigualdade social por provocar uma melhor distribuição da renda, já que o sujeito com 

maior capacidade contributiva irá suportar a maior carga tributária, porém o acesso aos serviços 

públicos é igualitário independente do patrimônio ou da renda dos indivíduos. 

 Fica mais evidente a correlação entre Matriz Tributária e desigualdade ao compararmos 

os dados do Brasil com os da Suíça, país que em 2015 apresentava uma Matriz Tributária 

praticamente inversa à brasileira. Em valores aproximados a tributação direta representou 48% 

da arrecadação total e a tributação indireta apenas 21%, o Coeficiente Gini foi 0,31. Já no Brasil 

para o mesmo período a tributação direta representou 24% da arrecadação total e a tributação 

indireta representou 47%, o Coeficiente Gini foi de 0,51. Portanto a desigualdade no Brasil era 

62% maior do que na Suíça no ano de 2015. 

Embora a Constituição Federal estabeleça que é dever do Estado erradicar a pobreza e 

a desigualdade social, estabelecendo um sistema tributário que onere menos aqueles com menor 

capacidade contributiva, fica claro que a atual Matriz Tributária proporciona exatamente o 

contrário, agravando, consequentemente, a desigualdade social. 

Corrobora com essa análise o trabalho realizado por Silva e Moulin (2017) que 

demonstrou que o Brasil é um dos países com maior desigualdade social, e que esse problema 

não está atrelado a falta de recursos, mas sim com a distribuição desigual da renda. Além disso 

o princípio da capacidade contributiva, previsto na constituição brasileira, não é observado, 

intensificando a desigualdade social, sendo a tributação sobre o consumo um dos agravantes à 

desigualdade social. Por fim, concluiu que a tributação justa é essencial para o Estado reduzir 

a desigualdade social. 

Gassen, D´Araújo e Paulino (2013) também apresentam em seu estudo que a matriz 

tributária brasileira é regressiva, e que a tributação sobre o consumo contribui para a 

desigualdade social. Dizem ainda que o Estado deve combater as distorções causadas pela 

matriz tributária, a fim de buscar a justiça social através da justiça tributária, porém para tanto 

a matriz tributária precisa ser reestruturada. 
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5 CONCLUSÃO 

O estudo teve como objetivo analisar a matriz tributária brasileira e evidenciar a 

ineficiência, no aspecto social, da opção do Estado em tributar demasiado o consumo ao invés 

de tributar mais a renda e o patrimônio, e o impacto dessa preferência de tributação no aumento 

da desigualdade social no Brasil. A matriz tributária brasileira é segregada por tipos de base de 

incidências, e a base de incidência sobre bens e serviços, consumo, tem como característica a 

tributação indireta, que incide sobre os produtos e serviços que são consumidos, e nesse aspecto 

de tributação o ônus é transferido ao consumidor final, agregado ao preço do respectivo produto 

e serviço. 

Esse estudo concluiu que a Matriz Tributária brasileira é regressiva e injusta pois 

penaliza os contribuintes de menor capacidade contributiva ao concentrar a maior parte da 

arrecadação nos tributos indiretos, que correspondeu a 50,00%, 49,37% e 47,39% para os anos 

de 2014, 2015 e 2016, respectivamente, classe tributária em que a capacidade contributiva do 

contribuinte de fato (aquele que arca com o ônus tributário) não pode ser identificada, enquanto 

que a tributação direta correspondeu somente a 22,16%, 22,74%, e 24,64% para os anos de 

2014, 2015 e 2016, respectivamente. Além disso a arrecadação através dos tributos indiretos é 

menos transparente do que arrecadação através dos tributos diretos, já que os tributos indiretos 

incidem por toda a cadeia produtiva e são repassados ao contribuinte de fato (consumidor final) 

através de um efeito cascata, tornando-se tarefa praticamente impossível identificar o total de 

tributos que compõem o preço de uma mercadoria ou serviço. 

Além disso a Matriz Tributária brasileira desrespeita a Constituição Federal ao não 

seguir os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, já que os tributos indiretos, que 

representam a maior parcela da arrecadação, não possuem caráter pessoal e nem podem ser 

graduados de acordo com a capacidade contributiva, uma vez que o contribuinte de fato não 

pode ser identificado uma vez que a tributação ocorre em todas as etapas da cadeia produtiva e 

quem irá arcar com toda a carga tributária será o consumidor final. 

Por fim este trabalho identificou uma correlação entre a Matriz Tributária e o índice de 

desigualdade social de um país, ao comparar a Matriz Tributária e o Coeficiente Gini do Brasil 

à dos países membros da OCDE, onde a maior parte da arrecadação é composta por tributos 

diretos e o nível de desigualdade social é, na média, extremamente menor do que o do Brasil. 

Portanto quanto mais progressiva a Matriz Tributária menor será o nível de desigualdade social 

de um país. 

Para que o Brasil consiga reduzir os índices de desigualdade social é de extrema 

importância que alterações sejam feitas na Matriz Tributária no intuito de reduzir a parcela da 

arrecadação proveniente de tributação indireta, aumentando sua transparência e tornando-a 

mais justa do ponto de vista da capacidade contributiva. 

Como sugestões para pesquisas futuras em matriz tributária, indica-se duas 

possibilidades: propostas de reformas tributárias para tornar a matriz tributária brasileira mais 

progressiva e impacto da carga tributária brasileira na renda familiar. 
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