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1. Tema, contexto e modelo de pesquisa predominante
A tributação no Brasil ainda é analisada com um viés principal de ser um meio de obter
recursos financeiros para pagar os gastos públicos e os custos de investimento do
Estado, sejam eles vinculados diretamente ou não às necessidades da sociedade para
quem aquele deve prestar contas.
Ainda não se analisa com profundidade, no Brasil, o impacto tributário no bem-estar da
sociedade, de forma a aplicar mecanismos que possibilitem que os recursos auferidos
pelos agentes não sejam reduzidos significativamente pela tributação para fins de
destinação, por eles próprios em razão da ausência muitas vezes do Estado, a direitos
básicos necessários e fundamentais, como a educação e a saúde, reduzindo-se as
desigualdades sociais e alcançando-se, assim, um welfare state mínimo.
Parece ser consenso a alta carga tributária no Brasil e a inequívoca necessidade de
redução. Porém, pouco ainda se discute o porquê a carga tributária é sentida pela
sociedade como tão elevada e isso causa uma inquietação de todos os setores.
De fato, a carga tributária no Brasil equipara-se à dos países membros da OCDE e está
significativamente acima em comparação aos países da América Latina:
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Porém, há dúvidas se conseguiremos uma redução que se nivele a países da América
Latina, considerando os gastos públicos no Brasil, o pacto federativo previsto em nossa
Constituição Federal e a sonegação fiscal latente pelos contribuintes.
Chegamos a um momento em que é imprescindível um estudo aprofundado de qual seria
o elemento que mais causa impacto econômico negativo, ou seja, que reduz a capacidade
de consumo dos agentes, seja de bens necessários, seja de bens de suas preferências a
tributação sobre a renda ou a tributação sobre o consumo?
De forma geral, estudos afirmam que o sistema tributário é menos distorcido quando a
renda é o aspecto material predominante e a tributação sobre o consumo residual ou
quase inexistente, visto ser esta naturalmente regressiva.
O trabalho a ser desenvolvido pretende analisar se a regressividade tida como inerente
à tributação sobre o consumo o é de fato, ou se há possibilidade de ser um tributo não
regressivo. Ainda, pretende-se analisar se a tributação sobre a renda é sempre
progressiva ou se, em determinados cenários, sistemas ou parâmetros de
progressividade, poderá se tornar regressiva.
Na hipótese de conclusão de que a tributação sobre a renda será sempre progressiva e a
sobre o consumo sempre regressiva, analisar-se-á se existe uma fórmula de equalizá-las
dentro do sistema tributário brasileiro, ou seja, equilibrá-las de forma a mitigar a perda
que a tributação enseja na real capacidade econômica dos agentes da sociedade,
ampliando-se o consumo potencial, a independência financeira perante as concessões
estatais e, consequentemente, a sensação de bem-estar social.
Essa equação que se pretende alcançar neste estudo mostra-se necessária, pois, apesar
do entendimento quase uníssono quanto à regressividade da tributação sobre o
consumo, os países não renunciam a ela.
O estudo considerará não apenas uma abordagem de Direito, mas, principalmente, de
Economia, e será realizado sob uma sistemática analítica conjunta da tributação sobre a
renda e da tributação sobre o consumo, bem como da tributação das pessoas físicas e da
tributação das pessoas jurídicas. Isso porque, as intersecções entre esses fatores causam
impactos direitos e indiretos nas rendas das famílias e das empresas.
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Portanto, mais do que assumir a necessidade de uma redução da carga tributária, mesmo
que esta seja inicialmente mínima, é imprescindível analisar uma equação jurídica e
econômica para tributar a renda e o consumo da sociedade, de forma a reduzir e
controlar eventuais distorções que o sistema, por si, já causa aos agentes social e
economicamente e, quiçá, reduzir o sentimento excessivo de desigualdade, seja no que
se refere ao retorno dos valores à sociedade por meio de políticas públicas, seja na
observância de mecanismos que busquem eficiência na arrecadação de todos os
envolvidos, observando-se principalmente a capacidade contributiva deles e as
principais falhas que causam a sonegação fiscal.
O modelo de pesquisa a ser adotado é o trabalho exploratório, por meio do qual serão
analisadas as práticas atualmente adotadas no Brasil, comparando-a com sistemas
tributários de países da América e da Europa, com o objetivo de identificar e propor
melhores práticas que alcancem uma política tributária eficaz e eficiente, reduzindo o
impacto distorcido nas receitas das famílias e das empresas, a sonegação fiscal e
alcançando o bem-estar social (welfare state).
2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso
Quesito 1: A tributação sobre a renda e a tributação sobre o consumo possuem como
essência a progressividade e a regressividade, respectivamente? Existe alguma distinção
entre as classes sociais – renda baixa, média e alta – e entre pessoas físicas e jurídicas?
Fontes e formas de acesso: Livros sobre teoria da tributação. Análise de pesquisas e
estudos de órgãos públicos vinculados aos impactos econômicos de ambas as formas de
tributação.
Quesito 2: Sendo inerentemente progressivo, a tributação sobre a renda pode distorcer
o sistema caso ausentes os parâmetros econômicos e sociais corretos? O inverso é
verdadeiro para a tributação sobre o consumo?
Fontes e formas de acesso: Livros sobre teoria da tributação. Análise de pesquisas e
estudos de órgãos públicos vinculados aos impactos econômicos e sociais.
Quesito 3: A tributação sobre a renda é, de fato, a tributação mais eficaz para fins de
redução da desigualdade e de observância da capacidade contributiva dos membros da
sociedade? Qual é o sistema mais eficaz no que se refere ao mecanismo da
progressividade? A progressividade deve ser melhor equacionada também para as
pessoas jurídicas e a sistemática de deduções deve ser mantida?
Fontes e formas de acesso: Análise de estudos e pesquisas, governamentais ou não
governamentais, referentes à tributação sobre renda em países da América e da Europa,
seja das pessoas físicas, seja das pessoas jurídicas, fazendo-se um contraponto à
sistemática brasileira principalmente em relação aos incentivos e deduções concedidas
na legislação. Análise de estudos e pesquisas realizados em países da América e da
Europa sobre benefícios fiscais da tributação sobre a renda.
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Quesito 4: Seria possível reduzir a regressividade do tributo sobre o consumo, por meio
da redução drástica da tributação sobre a renda em conjunto com alíquotas
diferenciadas sobre os bens de consumo, sejam eles necessários, sejam eles
considerados supérfluos pela sociedade? A sistemática da não-cumulatividade no Brasil
reduz a regressividade e gera neutralidade fiscal, ou geram maiores distorções que
ensejam um aumento excessivo da carga tributária?
Fontes e formas de acesso: Análise de estudos e pesquisas, governamentais ou não
governamentais, referentes à tributação sobre o consumo em países da América e da
Europa, fazendo-se um contraponto à sistemática brasileira principalmente em relação
a bens básicos de consumo. Análise de estudos e pesquisas realizados em países da
América e da Europa sobre a sistemática do IVA e a sua neutralidade.
Quesito 5: Caso se entenda pela adoção de um sistema tributário em que o consumo
será tributado mais do que a renda, qual seria o melhor modelo, considerando os
estudos empíricos realizados em outros países, como EUA, membros da OCDE e países
da América Latina?
Fontes e formas de acesso: Análise de estudos e pesquisas realizados em países da
América Latina e da Europa.
Quesito 6: Maior simplicidade e transparência no sistema tributário, priorizando-se
reduzir as distorções incorridas até hoje nas tributações sobre renda e consumo, seriam
factíveis para alcançar um welfare state, reduzindo a sonegação fiscal e possibilitando
uma arrecadação mais eficiente que, gradativamente, possibilitaria a redução da carga
tributária?
Fontes e formas de acesso: Análise de estudos e pesquisas realizados em países da
América e da Europa sobre o impacto benéfico ou não oriundo de mudanças na política
tributária e fiscal enfatizadas pela transparência – ou seja, na ciência do quanto se paga
de tributo – e eficiência – o quanto se arrecada de fato. Constatação se a sociedade
passou a contribuir mais e melhor para o Estado, atingindo-se um bem-estar social
(welfare state) e reduzindo a sonegação fiscal.
Quesito 7: Dentro das conclusões que serão obtidas por meio dos quesitos anteriores,
qual seria o modelo de sistema tributário brasileiro que correlacione a tributação sobre
a renda e a tributação sobre o consumo, considerando a eficácia arrecadatória desta
última, para fins de reduzir o impacto intrinsicamente negativo na capacidade
econômica dos agentes, possibilitando-os consumir os bens necessários a sua
sobrevivência, bem como aqueles que sejam de suas preferências, sob um prisma de um
país continental como o Brasil?
Fontes e formas de acesso: Análise de estudos e pesquisas, governamentais ou não
governamentais, sobre a disponibilidade de renda e capacidade de consumo dos agentes
de acordo com as nuances regionais.
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3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto
Vivemos em uma sociedade global em que a forma de relacionar-se, consumir e auferir
renda está em constante mudança. Porém, sob o aspecto tributário as discussões são
quase sempre as mesmas, o que e como tributar a sociedade, medida que será sempre
negativamente impactante para a renda dos agentes, de forma a arrecadar valores para
os custos e despesas do Estado.
Após os anos iniciais de democracia no Brasil, que ainda é jovem, vemos uma sociedade
que não aceita mais ser tributada apenas por ser uma obrigação prevista em lei e
determinada pelo Estado maior – como se ainda vivêssemos em um Estado Unilateral.
Mas que questiona o porquê deve ceder e renunciar a uma parcela significativa de sua
renda, que reduzirá o seu poder de consumo, para dar a um Estado que, aparentemente,
nada faz para melhorar o seu bem-estar social.
Além disso, apesar dos sistemas eletrônicos por meio dos quais as empresas e as pessoas
físicas declaram e recolhem os tributos devidos, bem como o aumento nominal da carga
tributária, a efetiva arrecadação aos cofres públicos está cada vez menor e menos
eficiente, o que causa ainda mais uma necessidade dos Governos de aumento patológico
das alíquotas dos tributos e, até mesmo, da quantidade destes, e, na maioria das vezes,
na adoção de medidas ilegais, seja por meio de autuações, seja por vedações infundadas
impostas em normas esparsas.
Já passamos há muito do momento de discutir se devemos ou não tributar a renda e o
consumo, apesar de alguns ainda viverem em séculos atrás.
Por esses motivos sinteticamente apresentados, acredita-se que um estudo
aprofundado sobre uma equação economicamente razoável e menos distorcida entre a
tributação da renda e do consumo é importante para que os agentes possam, de forma
verdadeiramente racional e considerando as suas preferências particulares, alocar os
seus recursos de forma positiva e, se possível, diminuir ao máximo a desigualdade para
fins de alcance do Welfare State mínimo.
4. Familiaridade do pesquisador com o objeto da pesquisa
Sendo advogada tributarista e membro da sociedade brasileira, o questionamento que
mais escuto de familiares, amigos, colegas, clientes e de mim é por que e para quê/quem
pagamos tanto tributo sobre o que recebemos pelo nosso trabalho e sobre o que
consumimos.
Os tributos reduzem a capacidade econômica dos agentes, que deixam, muitas vezes, de
consumir bens necessários ou mesmo bens de interesse particular em razão da baixa
disponibilidade de renda resultante pós tributação, fato este que, conforme já
mencionado, fomenta a informalidade e a sonegação.
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Portanto, dentro da minha experiência profissional, acredito que devemos buscar um
modelo jurídico e economicamente factível para o sistema brasileiro já tão complexo
pela sua tradição e cultura, utilizando de estudos empíricos realizados em outros países,
porém, observando as características próprias de um país com tanta diversidade política
e social.
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