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RESUMO 

 

 

Este trabalho parte da noção de desigualdades históricas, de natureza múltiplas e 

interconectadas entre si, no Brasil (BARROS, HENRIQUES, MENDONÇA, 2001; 

MEDEIROS, 2016; COSTA, 2018). Decidiu-se estudá-las a partir do sistema tributário 

brasileiro e de suas instâncias de injustiça social que, ao mesmo tempo, podem dar suporte a 

essas desigualdades, bem como ser perpetuadas por elas (FERREIRA, 2006; MARTINS, 2009; 

DE CASTRO, DOS SANTOS, RIBEIRO, 2010; ALVES, 2012; GOMES, 2015; LODI 

RIBEIRO, 2015). Elegeu-se o estudo da relação entre o Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), arrecadado no estado de Minas Gerais e seus 

repasses para o município de Uberlândia, e a renda das famílias, em especial aquelas na base 

da pirâmide social, naquela cidade. Como conclusão da graduação em Ciências Econômicas, 

buscou-se aglutinar conhecimentos e habilidades que foram desenvolvidas durante o curso, em 

especial em Macroeconomia, Fianças Públicas, Desenvolvimento Socioeconômico, Economia 

Política, Estatística e Econometria. Verificou-se a razoabilidade de uma relação entre a injustiça 

desse sistema tributário e a formação social, econômica e política, patrimonialista, do Brasil. 

Procurou-se evidenciar a regressividade do ICMS e sua inequidade comparando a carga 

tributária nacional com outros países em desenvolvimento e com países da OCDE. A partir da 

análise de dados demográficos, econômicos e sociais da cidade de Uberlândia, discutiu-se sua 

centralidade e relevância como estudo de caso, dentro do contexto nacional. Evidenciou-se, 

também, uma relação entre desigualdade social, regressividade tributária (referente ao ICMS) 

e a renda das famílias, de diferentes faixas de renda, no município estudado. Por fim, verificou-

se uma forte correlação entre as séries do repasse de ICMS e o salário mensal médio, bem como 

entre esses repasses e PIB per capita, naquele município. Esperou-se, assim, contribuir para a 

consolidação de conhecimentos e habilidades adquiridas no curso e com uma perspectiva local 

que corrobore temas recorrentes: a necessidade de se reformar o sistema tributário nacional e 

seu potencial peso na geração ou perpetuação de desigualdades e injustiça social. 

 

Palavras-chave: sistema tributário nacional; ICMS; regressividade tributária; injustiça social; 

desigualdade.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

1.1. A Tributação e a Desigualdade no Brasil 

Este trabalho procurou investigar a relação entre a tributação, especificamente o 

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 

de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e a renda das famílias, 

com foco específico naquelas situadas na base da pirâmide social e em dados estatísticos 

referentes à cidade de Uberlândia – o principal centro econômico e demográfico da mesorregião 

do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (TMAP), no Estado de Minas Gerais, Brasil.  

Segundo a classificação da doutrina do Direito Tributário, ICMS é um imposto indireto 

e regressivo (SABBAG, 2015). Sendo indireto, seu contribuinte de direito é a empresa que o 

recolhe para o Fisco, mediante seu fato gerador: o consumo final do item a que diz respeito; por 

exemplo, a venda de um quilograma de arroz, o pagamento pelo bilhete de transporte 

interestadual ou o pagamento de uma refeição em um “restaurante a quilo” (SABBAG, 2015). 

Entretanto, seu contribuinte de fato é o consumidor, que é aquele efetivamente onerado com 

esse tributo (SABBAG, 2015), pois é dele que é cobrado o valor da exação, que vem embutida 

no preço final do bem ou serviço consumido, lançado como “custo” pelo empresário 

(VICECONTI; DAS NEVES, 2002). O ICMS é um imposto regressivo porque sua alíquota é 

fixa, devendo qualquer consumidor pagar o mesmo valor em tributo. Isto é, o consumidor paga 

como tributo um percentual, fixado em lei, do preço final sem o tributo do bem ou serviço 

(também conhecido como preço por fora). Esse tributo, então, independe de faixas de valor do 

bem ou serviço, ou da capacidade econômica do contribuinte de fato (VICECONTI; DAS 

NEVES, 2002).  

Dessarte, segundo a noção de regressividade tributária, o cidadão que tem menor renda 

contribui proporcionalmente mais para a arrecadação do Estado, sobre sua renda total, do que 

aqueles com uma renda maior (GOBETTI; ORAIR, 2016; HILLE, NOGUEIRA, 2017). Ou 

seja, por um quilograma de feijão, um trabalhador ou trabalhadora que tenha uma renda mensal 

de um salário mínimo e compre esse produto para alimentar sua família desembolsará uma fatia 

proporcionalmente maior de sua renda, quando comparado a outro consumidor-contribuinte 

com maior renda, para cobrir o tributo recolhido pelo empresário. É oportuno esclarecer que o 

ICMS ocorre em cadeia: ele incide desde sua primeira comercialização, mas vai sendo 

repassado em cascata durante sua cadeia de suprimentos e trocas, chegando até seu consumidor 

final, que não tem mais a quem repassar tal valor (VICECONTI; DAS NEVES, 2002; 



7 

SABBAG, 2015). 

Há na literatura suficientes evidências teóricas e empíricas suportando uma relação entre 

tributação e injustiça social (FERREIRA, 2006; MARTINS, 2009; DE CASTRO, DOS 

SANTOS, RIBEIRO, 2010; ALVES, 2012; GOMES, 2015; LODI RIBEIRO, 2015). As raízes 

desse fenômeno não são recentes, nem seus frutos são percebidos apenas agora (LACHER, 

1991; DE SIQUEIRA, 2001; MARIANO, 2006; DE ANDRADE, 2015). A complexidade da 

distribuição de competências de legislar, de exação e de recolhimento fiscal, decorrente do 

Texto Constitucional (a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, ou CF/88) e 

do Código Tributário Nacional (CTN, sob o título de Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, 

recepcionada pela CF/88, e suas alterações) geram uma teia legal e procedimental que tem sido 

objeto de recorrentes discussões sobre a necessidade de uma reforma tributária que 

simplificasse tal complexidade, porém sem sucesso (DE ANDRADE, 2015).  

Não obstante os reflexos que tal legislação possa ter sobre as empresas – visto que elas 

se veem obrigadas a manter um igualmente complexo sistema legal e contábil para atender as 

exigências do Fisco – este trabalho busca estudar a forma como tal complexidade atinge 

indiretamente as famílias, como contribuintes de fato do ICMS. É relevante destacar que ao 

mesmo tempo que as famílias pagam o valor do tributo a ser recolhido embutido no preço, este 

também inclui os custos indiretos da empresa com tal sistema, que acabam sendo também 

diluídos naquele preço, por exemplo, por rateio (MARTINS; ROCHA, 2006). 

Sem pretender inovar teoricamente sobre o tema, dentro do escopo esperado de um 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de graduação, é possível revisitá-lo, a fim de utilizá-lo 

como instrumento didático de consolidação de conhecimentos, técnicas e habilidades analíticas 

e críticas absorvidas e desenvolvidas ao longo das disciplinas do programa. Ao mesmo tempo, 

espera-se oferecer um olhar sobre algumas evidências empíricas referentes à cidade de 

Uberlândia, na mesorregião do TMAP. Por fim, ao abordar esse tema, espera-se alinhavar tais 

competências adquiridas, do ponto de vista das disciplinas de História Econômica, Formação 

Econômica do Brasil, Economia Política, Finanças Públicas, Macroeconomia, Microeconomia, 

Contabilidade, Contabilidade de Custos, Estatística e Econometria, estudadas ao longo deste 

curso de graduação, bem como à luz da legislação tributária e da Teoria Geral do Estado. 

 

 

1.2. Tema e Problema 

O tema deste trabalho é o sistema tributário brasileiro e alguns de seus possíveis efeitos 

sobre a desigualdade social no Brasil, a partir da perspectiva da economia política. Assim, o 
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problema de pesquisa proposto é: qual o efeito do ICMS sobre a renda das famílias, na 

base da pirâmide social, no caso da cidade de Uberlândia, na mesorregião do TMAP? 

 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

Em última instância, esta pesquisa propôs analisar os efeitos da tributação do ICMS 

sobre a população de baixa renda1, na cidade de Uberlândia, mesorregião do TMAP, no estado 

de Minas Gerais, Brasil. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Ao longo de sua investigação e explanação, a fim de alcançar seu objetivo geral, esta 

pesquisa pretendeu, ainda: 

1.3.2.1. apresentar a fundamentação teórica pertinente ao tema; 

1.3.2.2. analisar as bases da desigualdade social a partir da perspectiva da formação econômica 

e sociopolítica no Brasil; 

1.3.2.3. compreender parte do sistema tributário brasileiro, especificamente o ICMS, à luz da 

renda das famílias; 

1.3.2.4. investigar a relação entre desigualdade social, regressividade tributária e a renda das 

famílias. 

 

 

                                                 

1 Não há consenso sobre uma definição única do que seja uma família de baixa renda. Pesquisadores, órgãos e 

institutos de pesquisas econômicas tendem a definir essa noção conforme as características e contexto da 

investigação. Em seu artigo seminal, Prahalad e Hart (2002), com objetivos bem diversos aos deste trabalho, 

indicam como família de baixa renda aquela com renda anual per capita inferior a US$1.500. Por outro lado, o 

IPEA (2011) adotou o valor da renda mensal per capita de até meio salário mínimo. Contudo, o mesmo órgão 

adotaria outra metodologia – com base na POF 2008/2009 (IBGE, 2010) – definindo baixa renda como aquela dos 

domicílios com renda mensal inferior a R$1.350,00 (IPEA, 2017). Para os fins deste trabalho, entendeu-se 

adequado e suficiente seguir a classificação com base no conceito de classes econômicas (de A até E), focando-se 

nas classes C, D e E, cuja renda mensal domiciliar total seja inferior a R$4.854,00 (NERI, 2008; KOPPER, DAMO, 

2018). 
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1.4. Justificativa 

Em termos de contribuição acadêmica, ainda que o escopo de um Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) de graduação não seja necessariamente atrelado à inovação teórica, 

esperou-se aprofundar e consolidar conhecimentos, técnicas e habilidades analíticas e críticas 

absorvidas e desenvolvidas ao longo das disciplinas do programa, com foco no contexto 

delimitado da cidade de Uberlândia, na mesorregião do TMAP. Sem a pretensão à originalidade 

que caracteriza trabalhos mais avançados – como um projeto de pós-graduação stricto sensu ou 

de pesquisa científica –, este trabalho, ainda assim, buscou oferecer um olhar próprio e 

revitalizado sobre temáticas recorrentes na literatura (SANSÓN, 1991; DE SIQUEIRA, 2001; 

DE SOUSA, DE ARAÚJO NETO, 2001; FERREIRA, 2006; MARIANO, 2006; MARTINS, 

2009; DE CASTRO, DOS SANTOS, RIBEIRO, 2010; ALVES, 2012; DE ANDRADE, 2015; 

LODI RIBEIRO, 2015; HILLE, NOGUEIRA, 2017). 

Com respeito à sua possível contribuição social, não obstante as já mencionadas 

limitações intrínsecas a um TCC e ao próprio conhecimento do estudante de graduação, 

esperou-se produzir uma investigação e um relatório (o próprio TCC) que, em alguma medida, 

oferecessem novas leituras sobre o tema e o problema de pesquisa, a partir de novos ângulos, 

que de alguma forma contribuam para a discussão sobre a desigualdade no Brasil, um tema 

muito alardeado, mas que se mantém relevante e atual na sociedade brasileira (BARROS, 

HENRIQUES, MENDONÇA, 2001; MEDEIROS, 2016; COSTA, 2018).  

No Brasil, em especial, a sociedade civil, o Estado e as forças econômicas – segundo o 

entendimento de Habermas (2007) sobre esses conceitos – ainda não conseguiram se articular 

na esfera pública para tratar da questão, histórica, da desigualdade socioeconômica e seus 

desdobramentos na esfera sociopolítica – conforme se pretendeu discutir no referencial teórico. 

Entretanto, mesmo que tal contribuição sejam interpretações menos aprofundadas dado o 

estágio de formação do estudante, elas se validam no processo de formação do futuro 

economista.  

 

 

1.5. Procedimentos Metodológicos 

A primeira fase do trabalho consistiu em um levantamento bibliográfico sobre o tema e 

o problema de pesquisa propostos – na literatura especializada sobre Finanças Públicas, História 

Econômica, Formação Econômica do Brasil, Macro e Microeconomia, Contabilidade 

Tributária, Direito e Teoria Geral do Estado – e na análise de sua relevância para o contexto de 

um TCC em Ciências Econômicas. Subsidiariamente, verificou-se a utilização de dados e de 
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seus tratamentos quantitativos, de estatística descritiva e econometria, aplicados às Ciências 

Sociais – em especial às Ciências Econômicas – a partir de institutos, órgão e agências 

governamentais e supranacionais. 

Verificou-se, então, que o tema inicialmente proposto – i.e., a existência de certas 

características do sistema tributário brasileiro com efeitos sobre a renda e sobre arranjos da 

sociedade, em especial em relação à base de sua pirâmide – não só é relevante e farto na 

literatura especializada, como também recorrente e atual (SANSÓN, 1991; DE SIQUEIRA, 

2001; DE SOUSA, DE ARAÚJO NETO, 2001; FERREIRA, 2006; MARIANO, 2006; 

MARTINS, 2009; DE CASTRO, DOS SANTOS, RIBEIRO, 2010; ALVES, 2012; DE 

ANDRADE, 2015; LODI RIBEIRO, 2015; HILLE, NOGUEIRA, 2017). 

Assim, complementando esse levantamento bibliográfico, procedeu-se uma leitura 

expandida de seus resumos e textos, a fim de: (1) verificar a validade do problema de pesquisa 

e o estado da arte da pesquisa sobre o tema; (2) buscar ideias sobre como explorar o tema e 

observar metodologias e fontes de dados utilizadas por outros pesquisadores, que pudessem ser 

de ajuda para este TCC; e (3) construir a fundamentação teórica final para este trabalho.  

As ferramentas de busca/bases de dados utilizadas foram:  

(1) o Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br/>);  

(2) o serviço online de indexação e pesquisa de informações científicas Web of 

Science (<https://clarivate.com/products/web-of-science/>), da Thomson 

Reuters, mantido pela Clarivate Analytics;  

(3) o portal de periódicos “CAFe", Comunidade Acadêmica Federada, 

(<https://www.periodicos.capes.gov.br/>), mantido pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério da 

Educação (MEC);  

(4) o portal SciELO, Scientific Electronic Library Online, 

(<http://www.scielo.org/php/index.php>), da Fundação de Amparo à Pesquisa 

de São Paulo (FAPESP); e  

(5) outros sítios e portais institucionais, como o EmeraldInsight 

(<https://www.emeraldinsight.com/>), da Emerald Publishing; o ScienceDirect 

(<https://www.sciencedirect.com/>), da Elsevier; e outros conforme indicados 

na seção Referências deste trabalho;  

(6) por fim, foram também realizadas pesquisas a partir do sítio de consulta da 

biblioteca da universidade a qual este trabalho está subordinado. 

Na etapa seguinte, o estudo dos textos resultantes do levantamento bibliográfico 
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permitiu identificar e organizar elementos, mais detalhados, para a fundamentação teórica da 

discussão e da análise dos resultados empíricos (ainda que oriundos de fontes secundárias). 

Assim, para fins de acompanhamento do processo de desenho da concepção teórica-empírica 

da pesquisa, é possível descrever essas duas primeiras fases como um levantamento 

bibliográfico e de referências, em que se buscou investigar e refletir conhecimentos e verdades 

locais e específicos, esperando que eles conduzissem a aplicações sociais e teóricas úteis na 

solução de problemas em alguma medida próximos a seu contexto (DA SILVA; MENEZES, 

2005).  

Quanto a seus objetivos, levando-se a classificação de Gil (2008), sobre métodos de 

pesquisa social, este trabalho pode ser definido como um levantamento com características 

exploratórias, descritivas e explicativas. Buscou-se explorar o conhecimento de um tema bem 

abordado, porém ainda atual, a partir de um levantamento da literatura acadêmica e de pesquisa 

sobre ele. Em seguida, buscou-se descrever o contexto de sua fundamentação teórica e dos 

dados empíricos secundários utilizados. Por fim, o trabalho buscou identificar e analisar 

possíveis fatores relacionados a seu problema, porém sem esgotar tais relações, com base 

naqueles dados estatísticos, disponíveis em institutos, agências e órgãos governamentais e 

supranacionais. 

Cabe ainda ressaltar que a natureza predominante da pesquisa se revelou qualitativa, 

apesar da intenção de se utilizar estatísticas e séries históricas. Esses elementos quantitativos, 

além de oferecer suporte às argumentações deste trabalho, tiveram também um objetivo 

pedagógico de se buscar exercitar e desenvolver habilidades decorrentes do estudo de estatística 

descritiva e econometria, abordadas ao longo do curso a que esse TCC se refere. Não obstante, 

a predominância qualitativa desse exercício se deveu à tentativa de buscar a construção de uma 

narrativa interpretativa, com base nas considerações teóricas decorrentes dos textos utilizados 

na fundamentação teórica do trabalho. Ainda, tal natureza qualitativa exigiu, ao longo desse 

exercício, que seu tema, pergunta de pesquisa, objetivos e procedimentos metodológicos 

fossem ajustados à medida que o estudo avançava – como argumenta Maxwell (2013). 

Durante o levantamento bibliográfico e de referências, verificou-se que, apesar de um 

tema recorrentemente tratado na literatura especializada, a relação entre o recolhimento do 

ICMS e a desigualdade tributária ainda constitui uma questão importante para a sociedade 

brasileira (SANSÓN, 1991; DE SIQUEIRA, 2001; DE SOUSA, DE ARAÚJO NETO, 2001; 

FERREIRA, 2006; MARIANO, 2006; MARTINS, 2009; DE CASTRO, DOS SANTOS, 

RIBEIRO, 2010; ALVES, 2012; DE ANDRADE, 2015; LODI RIBEIRO, 2015; HILLE, 

NOGUEIRA, 2017). Uma boa medida dessa permanente importância é que ainda hoje não se 



12 

conseguiu equacionar o problema, em grande medida pelo peso do ICMS na arrecadação dos 

governos estaduais e seus reflexos na autonomia desses entes da Federação (ARRETCHE, 

2005). 

Por fim, dado o escopo restrito de um TCC, de graduação, em termos de tempo e 

profundidade teórica, a contribuição desta pesquisa torna-se limitada quanto a uma tentativa de 

gerar conhecimento novo fundamentado em verdades e interesses universais. Assim, esta 

pesquisa teve seu objetivo adequado a esse escopo e a uma natureza aplicada, inferindo 

conhecimentos de um recorte de uma realidade empírica bem mais ampla que seu foco de 

estudo (DA SILVA; MENEZES, 2005), mas com o intuito de desenvolver uma interpretação 

desse corpus de pesquisa, empírico, com base na fundamentação teórica pesquisada e limitando-

se seu foco ao caso de Uberlândia, na mesorregião do TMAP, como um estudo de caso (Yin, 

2009). O intuito prevalente e presente foi que a pesquisa seguisse a abordagem simultaneamente 

qualitativa e quantitativa já discutida, na medida em que se desejou pôr em prática os 

ensinamentos das disciplinas de Estatística e Econometria, mas buscando-se também, durante 

a inferência dos dados, uma abordagem qualitativa, permitindo aplicar ensinamentos valiosos 

de disciplinas do programa com um viés mais próximo das ciências sociais stricto sensu. 

 Para suportar sua discussão teórica buscaram-se dados estatísticos e séries históricas nos 

sítios da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFBr) e do Sindicato Nacional dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal (SINDIFISCO), para dados sobre a arrecadação tributária; do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais especificamente na Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF) e na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD); da 

Organização das Nações Unidas (ONU), mais especificamente no índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) e no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); do Banco Mundial; da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); da Organização para Agricultura e 

Alimentação (FAO) da ONU, com relação ao índice Gini; e em autores e textos devidamente 

referenciados na apresentação de seus respectivos dados, tabelas e gráficos.  

 Por fim, a escolha do foco desta pesquisa recaiu sobre um caso, a cidade de Uberlândia, 

na mesorregião do TMAP, em Minas Gerais, Brasil, buscando suporte em Yin (2009). Essa 

decisão foi tomada por dois motivos: (i) o desejo de estudar o caso de uma cidade com a qual 

o autor está familiarizado, em diferentes alçadas; (ii) o fato da cidade selecionada preencher 

determinados requisitos de um estudo de caso, permitindo paralelos entre perspectivas locais e 

nacionais; e (iii) o cuidado de limitar dados e as necessárias considerações pertinentes a estes a 

um escopo de tempo e de profundidade temática limitado, conforme os parâmetros típicos de 
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um trabalho de conclusão de curso de graduação. Ainda conforme Yin (2009), seguiram-se 

quatro estratégias a fim de minimizar as limitações típicas de um estudo de caso: (i) buscaram-

se desenvolver proposições teóricas bem fundamentadas; (ii) tentou-se tomar o máximo de 

cuidado na descrição de seu esquema conceitual, do contexto do objeto do caso e dos possíveis 

agentes, assim como de possíveis relações desses contextos com o universo do qual se recortou 

o caso; (iii) utilizaram-se ferramentas e dados qualitativos e quantitativos simultânea e 

complementarmente; e (iv) buscaram-se considerar possíveis interpretações e explicações 

alternativas. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

2.1. O capitalismo, o Estado moderno e seus poderes 

O historiador francês Fernand Braudel (1977, p. 64) disse que o capitalismo não teria 

sido tão bem-sucedido se não houvesse ocorrido o Estado-nação. Esse argumento tem um valor 

significativo para o tema desta pesquisa. O Estado-nação se assenta na transformação do 

estamento feudal em uma organização político-econômica mais ampla. Após a queda de 

Constantinopla, rotas comerciais alternativas vão surgindo entre a Europa e as regiões 

fornecedoras de produtos – que irão se transformar, mais adiante, também em mercados 

consumidores para a Europa – e o comércio vai se intensificando e sofisticando (HUBERMAN, 

1981). A cidade emerge, então, como uma forma de organização em que não só se acolhem 

feiras, como também se organizam uma força, ou melhor, um monopólio da força para garantir 

seu funcionamento como centro comercial e financeiro (TILLY, 1990). Essas cidades, passando 

pelas cidades-Estados, da Renascença italiana, e pelas cidades de ligas como a Hanseática, no 

norte da Europa, ainda que feudal, mas já em transformação, gradualmente veem a influência 

da Igreja e sua fundamentação divina cederem lugar a uma nova ordem, racional, política e 

econômica. Entretanto, não é só a acumulação de riqueza do mercantilismo que alicerça o 

despertar da nova ordem econômica – o capitalismo –, mas toda uma nova forma de pensar, 

independente de explicações divinas da Igreja e das decisões e seus tribunais eclesiásticos 

(HUBERMAN, 1981). 

Essa forma de pensar reflete novas relações entre fatores de produção, como terra, 

trabalho, tecnologia (naval e cartográfica, por exemplo) e capital (que se transformou de item 

de estoque, no mercantilismo, a fator de produção, no capitalismo em formação), ao mesmo 

tempo que as influencia (HUBERMAN, 1981). A busca pelo caminho dos céus cede lugar à 

busca da realização na terra, reforçada inclusive pela ética protestante (WEBER, 2004/1905). 

Mesmo nesse momento, já seria possível identificar molas do capitalismo, como a inovação 

(SCHUMEPTER, 1954) e a constante busca pela redução do custo marginal, que juntas mantêm 

uma relação mútua intrínseca (RIFKIN, 2014). Lançar-se ao mar, como o fizeram Portugal e 

Espanha na tentativa de eliminar intermediários comerciais, ou organizar um sistema 

financeiro, como o fizeram Inglaterra e Holanda, constituem bons exemplos da importância 

dessas molas. Entretanto, elas seriam insuficientes sem um Estado igualmente organizado e 

autofinanciado por meio da exação de impostos. 

Em 1648, o Tratado de Vestefália pode ser citado como um marco na ruptura com a 
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interferência da Igreja na autodeterminação dos povos; no surgimento de uma nova forma de 

Estado; e na ascensão do poder econômico inglês e holandês como a força e modelo 

predominantes nesse processo (MAGNOLI, 2006). Na verdade, desde seu processo peculiar de 

mercantilismo até seu pioneirismo no capitalismo, o liberalismo inglês e holandês representa 

um lado de Vestefália no qual o poder político se aproxima do capital e o poder econômico se 

torna predominantemente uma expressão do poder político do capitalismo (HUNT, 2011). A 

partir desse cenário se fermentariam as revoluções burguesas, com a declaração de 

independência dos Estados Unidos, em 1776, e com a Revolução Francesa, em 1789.  

É desta que decorrem as Guerras Napoleônicas, que acelerariam essas transformações 

também no Brasil, em especial com a transferência da família real portuguesa para o Rio de 

Janeiro, em 1808, e em nosso processo de independência (GOMES, 2007). Assim, a partir de 

1822, como na Europa e nos jovens Estado Unidos, tentar-se-ia, ou melhor, seria necessária a 

organização fiscal de um Estado arrecadador, no Brasil. Entretanto, a nova nação testemunharia 

um permanente déficit nas contas do governo central, minimizado pela emissão de papel moeda 

e constante dependência do capital inglês (FURTADO, 2009/1959). O Brasil tornar-se 

formalmente independente, mas não materialmente. O poder central, monopolizador da força, 

da legislação e da tributação, ainda se encontrava em formação.  

Nosso Estado tem uma formação diversa do Estado moderno europeu, ainda que nele 

calcado. Machiavelli (2004/1532) e Montesquieu (1989/1748) celebrizaram a associação da 

cidade-Estado e do Estado, respectivamente, ao poder de tributar, legislar e da força. Essa 

trindade associa-se ao conceito de Estado-nação (BRESSER-PEREIRA, 2017), que, por 

conseguinte, pode conduzir à relação entre o poder de império do Estado, sua capacidade de 

tributar e arrecadar, bem como a questões ligadas à justiça social (FERREIRA, 2006). Segundo 

Giddens (1985), poder seria a capacidade de transformação e intervenção em um contexto ou 

cadeia de eventos, de forma a alterá-los, conforme a conveniência de quem o detém. Assim, 

poder estaria associado à ideia de agência e, ao mesmo tempo, demandaria alguma forma de 

estrutura, que garantiria o acesso do agente a um conjunto de ferramentas de transformação ou 

alteração, conforme seus propósitos.  

Enquanto os agentes das revoluções burguesas dariam o tom dos Estados liberais 

estadunidenses e francês, no Brasil, a agência formadora de nosso Estado teria um perfil 

patrimonialista (FAORO, 2001/1958). Retomando a noção de poder em Giddens, cabe lembrar 

como diversos pensadores (BRAUDEL, 1977; GIDDENS, 1985; WEBER, 2008/1919) 

associaram a noção de violência, ou seu monopólio, ao Estado e a suas prorrogativas. Ainda 

que Braudel reconheça diferenças entre o tipo de violência – em especial a militar e a 
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institucionalmente reconhecida no Estado moderno sob a forma de um aparato racional legal, 

como em Weber – esses três autores concordam com a forma com que o Estado-nação, 

moderno, se identifica com o surgimento e desenvolvimento do capitalismo e de seu 

pensamento liberal.  

Na verdade, o capitalismo não nasce necessariamente com o Estado, como Braudel 

ressalta, mas é no Estado moderno que ele prospera, como modo de produção, com efeitos sobre 

a forma como a sociedade se organiza politicamente. Ainda, essa organização pressupõe o 

movimento da noção de soberania, até então identificada com o príncipe ou soberano, para uma 

nova acepção, em que o povo (leia-se a burguesia educada) passa a ser o legítimo e último 

detentor de uma soberania popular (ROUSSEAU, 1762/2002). Essa ideia de soberania liberal 

é essencial ao capitalismo. Hoje, pode parecer quase indissociável dele, pois as noções de 

iniciativa, de indivíduo e de meritocracia se confundem com as imagens que as pessoas têm 

desse modo de produção. Todavia, se as revoluções burguesas estadunidense e francesa, no 

final do século XVIII, representaram essa aspiração de transformação na acepção do termo 

soberania (HOBSBAWM, 1996), o resultado ainda não a atendeu completamente em países 

como o Brasil, pois a própria existência de sistemas de exação fiscal regressivos, como o 

brasileiro, permanece como evidência do não atendimento de uma pretensão à justiça social, 

calcada naquela soberania popular moderna. A evidência para essa argumentação pode ser 

obtida pela ausência do tratamento da soberania popular no debate sobre justiça tributária, nos 

diversos textos pesquisados para este trabalho, que majoritariamente se limitam a tratar da 

questão de “soberania tributária” do ente competente para tal, segundo a constituição vigente 

do país (confronte, por exemplo, com ARRETCHE, 2005).  

Mesmo o Estado que emerge das revoluções burguesas estudadas por Hobsbawm e que 

ainda nos alcança, hoje, é uma organização política em que o poder de voto e representação se 

assentam na elite econômica, embora esta reste sobre uma aura meritocrática, bem menos rígida 

em termos de mobilidade social que o antigo regime, e na valorização do ideal democrático, 

recuperado pela revolução norte-americana de suas raízes na Grécia Clássica. Não obstante, é 

possível, então, concordar com Braudel em sua interpretação sobre um processo simbiótico 

entre capital e o Estado moderno. Por outro lado, a organização e administração colonial, que 

Portugal estabeleceu no Brasil, de caráter predominantemente patrimonialista (FURTADO, 

2009/1959), contrasta com o cenário descrito por Hobsbawm, para a Europa do final do século 

XVIII até meados do século seguinte, que culminou com uma série de revoluções, no continente 

europeu, em 1848, e que esse historiador inglês alcunhou de a “primavera dos povos”. 

 Se o Estado europeu passaria a viver um século de disputas entre o capital e movimentos 
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políticos de forte cunho social, em especial liderados por movimentos de trabalhadores, que se 

organizavam crescentemente em partidos políticos e sindicatos (OFFE, 1984), no cenário 

nacional, o percurso seria outro. Em grande medida, essa diferença seria resultado da herança 

patrimonialista do Estado brasileiro (FAORO, 2001/1958), desde a monarquia às suas diversas 

versões de república, gerando um déficit democrático histórico, com diversos desdobramentos, 

inclusive no tema desta pesquisa: uma política tributária injusta – conduzida por uma elite que 

se confunde com o poder econômico – que retroalimenta uma desigualdade histórica na 

sociedade. 

 

 

2.2. Formação socioeconômica, patrimonialismo e déficit democrático no Brasil 

Esta seção sugere uma possível relação de nossa herança patrimonialista, à que 

Raymundo Faoro se referiu, com a formação socioeconômica da nação e com a ideia de déficit 

democrático, em especial sua equivalência a um déficit de representatividade de uma parcela 

significativa dos contribuintes de tributos. Tal discussão torna-se relevante por conta da 

regressividade tributária, no Brasil. Sendo assim, é razoável supor que o recolhimento do ICMS, 

em relação às famílias com menor renda, indique não só um sistema tributário injusto 

(FERREIRA, 2006; MARTINS, 2009; DE CASTRO, DOS SANTOS, RIBEIRO, 2010; 

ALVES, 2012; GOMES, 2015; LODI RIBEIRO, 2015), como também um processo legislativo 

menos preocupado com sua representatividade que com os objetivos arrecadatórios do Estado. 

Nesse sentido é que se torna relevante falar sobre uma relação entre o patrimonialismo, a 

estrutura socioeconômica brasileira e um possível déficit democrático, pois a própria legislação 

tributária positivada retrata isso (OLIVEIRA, 2012). 

Para Gaventa (2004), o déficit democrático pode ser compreendido como uma “perda 

de vitalidade da democracia”, o qual tem sido crescentemente discutido em análises sobre o 

estado das coisas em nações desenvolvidas, do hemisfério norte. Segundo esse autor, ocorreria 

um descolamento entre os representantes do povo, seus representados e os resultados das 

atividades legislativa e de governo, dentro no Estado. À medida que os cidadãos se afastam das 

instituições representativas tradicionais – como sindicatos, partidos e órgãos legislativos –, 

pequenos grupos de interesses, especialmente econômicos, ocupam esses espaços e revertem a 

lógica da cidadania para uma racionalidade de poder político-econômico. 

O que se propões aqui, é estender parte da argumentação de Gaventa (2004), referente 

a sociedades pós-industriais contemporâneas, sobre a ideia de déficit democrático, ao contexto 

brasileiro e à gênese de sua formação sociopolítica. A prevalência, no Brasil, desde a colônia, 
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de grupos de interesses particulares, apoiados em laços privados, na condução dos negócios do 

Estado em benefício próprio – conforme o entendimento de Faoro (2001/1958) do que seja o 

patrimonialismo brasileiro herdado de seu colonizador português – suportaria essa 

argumentação.  

Complementarmente, Pitkin (1972) argumenta que a legitimidade da representatividade 

é rompida quando há uma separação prolongada e consistente entre aquilo que os representantes 

defendem e o que os representados anseiam. Para a autora, a legitimidade da representação 

também somente se sustenta na medida em que o representante político – mais especificamente, 

em nossa discussão, o legislador – advogue interesses coletivos, não obstante a relativa 

legitimidade de que, como ser político, aquele ou aquela investido de representatividade possa 

ter também interesses particulares, desde que estes não prevaleçam sobre aqueles. Contudo, é 

precisamente a inversão dessa relação, em que os interesses privados passem a prevalecer sobre 

os interesses coletivos legitimadores da representatividade, que Mendes (2007) indica como a 

origem de um potencial déficit democrático no Brasil, anterior mesmo àquele objeto de estudo 

por Pitkin (1972).  

Se considerarmos Furtado (2009/1959), é possível inferir que a ocupação do território 

brasileiro se deu inicialmente por pressões geopolíticas. Segundo o autor, não havia na Europa 

(então autossuficiente de trigo) uma demanda significativa por um produto agrícola que pudesse 

ser cultivado nas novas terras descobertas por Portugal nas Américas, que justificasse uma 

tentativa de produção de alimento. É verdade que Prado Jr. (2012/1945) ressalta que o açúcar 

não só tinha um alto valor de mercado, como já era produzido por Portugal, em suas ilhas 

atlânticas da Madeira, Tomé e Príncipe e Cabo Verde. De qualquer forma, os dois autores 

concordam que a primeira preocupação de ocupação das novas terras foi a de estabelecer sua 

posse contra os interesses, de exploração ou ocupação, de outras nações europeias. Além das 

feitorias para a coleta do pau-brasil (FAORO, 2001/1958), a solução encontrada pela coroa 

portuguesa, para tais ameaças, foi o estabelecimento de capitanias hereditárias e sesmarias 

(FAUSTO, 1994). Contudo, como destacam De Mendonça e Pires (2002), desde esses 

primeiros arranjos, os representantes da coroa eram empossados com direitos e prerrogativas 

que se confundiam com os da coroa e, inclusive, violavam o monopólio da força que 

caracterizaria o Estado, de Machiavelli (2004/1532), a Montesquieu (1989/1748) e Weber 

(2008/1919).  

Nesse sentido, é razoável pressupor que desde o início da ocupação do território, direitos 

privados dos primeiros detentores de poderes, em terras brasileiras, já se confundiam com 

direitos do Estado, ou da Coroa nesse caso, ou mesmo prevaleciam sobre este, no que Faoro 
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(2001/1958) descreveu como o predomínio da essência dominial sobre a administração estatal. 

Assim, já desde o chamado período de exploração do pau-brasil até a estruturação da economia 

colonial em torno empresa agrícola açucareira – como Furtado (2009/1959) descreveu a 

produção de cana-de-açúcar no Brasil – a lei teoricamente era estabelecida pela coroa 

portuguesa, mas de fato ela era interpretada, aplicada e mantida de acordo com os interesses da 

elite econômica local, delegada da autoridade da metrópole, porém imiscuída com seus próprios 

interesses político-econômicos.  

Entretanto, para Faoro (2001/1958), essa característica do modus operandi português 

não seria uma distorção do monopólio do poder do Estado, mas, sim, uma característica do 

Capitalismo de Estado português e que se prolongaria na própria forma de organização 

econômica do Brasil independente até o século XX – período em que Faoro elaborou suas 

ideias. A distinção entre tal Capitalismo de Estado e o patrimonialismo tende a se tornar tênue, 

talvez encontrando terreno fértil para o aprofundamento das distorções patrimonialistas em uma 

sociedade marcada por uma grande diversidade de tradições, histórias, narrativas, experiências 

e práticas. Essa diversidade caracterizaria o caldeirão nacional formado por aqueles que aqui 

chegaram, voluntariamente ou forçadamente, por razões diversas, fossem elas econômicas, 

religiosas, políticas ou mesmo justificadas em alguma forma construída de crença na 

superioridade ou direito que o Europeu, em um certo momento, se auto atribuiu ou acreditou 

deter. 

Como ressaltou Hobsbawm (1996), o ano de 1789 marcou a ascensão da burguesia, 

mais do que representou uma efetiva revolução popular. Entretanto, do outro lado do Atlântico, 

enquanto francesas e norte-americanos conduziam suas revoluções burguesas, no Brasil, apesar 

das reverberações locais desses movimentos, consolidava-se na colônia o poder português, com 

a chegada da família real, em fuga das tropas de Napoleão, e a subsequente ascensão do Brasil 

à Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, mas com forte controle da coroa (GOMES, 2007). 

Tal estrutura, por sinal, foi contestada, sem sucesso, pela primeira vez, ainda na segunda metade 

do século XVIII, precisamente por conta de questões tributárias, entre uma elite emergente local 

e o governo colonial de Lisboa, em movimentos políticos nas Minas Gerais (SILVA, 2008). 

Revelava-se já a importância do poder e do ato de tributar e arrecadar do Estado e seus reflexos 

sobre os cidadãos. Apontou-se, ainda, não só para um sistema de controle, mas para um poder 

político central e autocrático, para um poder de legislar distante dos anseios da população, sem 

sua participação efetiva nas decisões do poder da coroa. 

 Enfim, a herança portuguesa consolidaria as sementes de um Estado patrimonialista e 

burocrático, cuja elite desenvolveria uma divisão difusa entre o público e o privado, que, ao 
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mesmo tempo, levaria à formação de um capitalismo fortemente dirigido pelo Estado (FAORO, 

2001/1958). Respeitadas muitas outras interpretações igualmente plausíveis, o resultado é uma 

nação com um forte déficit democrático, caracterizado, entre outros fatores, por uma ausência 

de cidadania tributária, isto é, um sistema de exação fiscal em que nem todos têm a mesma voz 

no debate sobre o tema ou em seu processo legislativo (FALCÃO; MACHADO, 2012).  

 Nesse cenário, é razoável que muitas de nossas legislações, em especial a tributária, 

historicamente beneficie o Estado, controlado por tal elite patrimonialista, e transfira parcelas 

significativas do ônus tributário para aqueles que menos conseguem se articular como um grupo 

de embate político-legislativo. Este trabalho argumenta que, nos dias atuais, o ICMS se 

apresenta como uma boa fotografia de tal realidade, bem como a própria dificuldade de se levar 

a cabo uma reforma tributária efetivamente social e equânime. 

Nesse cenário marcado pelo Capitalismo de Estado e patrimonialismo, em que 

interesses econômicos da elite econômica se sobrepõe sobre interesses coletivos, não é 

improvável que a ideia de representatividade, conforme discutida, não só seja comprometida, 

como se lançassem as sementes de um déficit democrático na sociedade que surge, desde os 

primeiros momentos do Brasil colônia. É possível, ainda que tal comprometimento da 

representatividade e tal déficit democrático fossem ainda agravados por uma grande diversidade 

no perfil do tecido demográfico, étnico, econômico, histórico e cultural da nação que viria se 

formar. Essa diversidade se verificou imersa em tal estrutura de poder – diferente daquela 

verificada, por exemplo, nos EUA, em que a ética protestante aproximava-se da realização pelo 

trabalho, na vida temporal (WEBER, 2004/1905), com aspirações liberais características de 

suas primeiras levas de colonos, anglo-saxões – e pode ter em verdade enfraquecido a 

possibilidade de reinvindicações e deliberações coletivas e púbicas em detrimento de agendas 

e interesses privados, refletindo inclusive em um sistema tributário igualmente enviesado, em 

favor daqueles que detinham e detêm o controle do processo legislativo. 

 

 

2.3. Estado patrimonialista e desigualdade  

O Brasil é um país jovem, cuja formação é marcada por uma imensa variedade de 

matizes etnológicas e de tradições culturais. Aos povos que já ocupavam suas terras, 

adicionaram-se diferentes grupos europeus, africanos, asiáticos, levantinos e americanos. Sua 

estruturação social é marcada pela miscigenação desses povos e grupos e por desigualdades em 

seus arranjos econômicos e de poder (RIBEIRO, 2006/1995).  Diferentemente da ocupação do 

mundo novo anglo-saxão, os europeus se assentaram, no Brasil, em torno de atividades 
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extrativistas ou latifundiárias, em que o fator de produção da mão de obra foi, por quase quatro 

séculos, atendido por povos nativos brasileiros ou migrantes forçados da África negra, como 

escravos (FURTADO, 2009/1959). Os efeitos desse padrão de ocupação e da relação entre o 

fator trabalho (a mão de obra predominantemente escrava) e o fator capital (a elite econômica 

e política, branca e parda, que aqui se constituiu) são sentidos até hoje2. Ao mesmo tempo, os 

proprietários de terra negligenciariam a produção de gêneros de subsistência em favor das 

commodities para exportação que ofereciam maiores lucros, como a cana-de-açúcar, até que, 

em certo ponto, por lei, tiveram que reservar pequenos terrenos para atender à demanda local 

por alimentos, nos núcleos urbanos que iam se desenvolvendo (FREYRE, 2011/1933). 

Entretanto, ao contrário do que a literatura especializada consagrou, em especial com base em 

Furtado (2009/1959), Caldeira (2017) tem argumentado que não só havia uma considerável 

parcela das terras em propriedade de pequenos e médios produtores, como também um estoque 

de mão de obra livre e camponesa contribuindo para a formação de um efetivo comércio interno, 

ainda no Brasil colônia3.  

Não obstante, do ponto de vista social, no Brasil, a população colonial era composta de 

brasileiros nativos, negros africanos deslocados e escravizados e europeus. Estes, por sua vez, 

muitas vezes se amasiavam com mulheres nativas brasileiras ou africanas cativas (FREYRE, 

2011/1933). Consequentemente, seria possível imaginar arranjos sociais mais flexíveis e 

igualitários, mas a realidade não era tão simples. Mais uma vez, ao contrário dos EUA, no 

Brasil, o trabalho escravo africano não se limitou ao trabalho nos campos ou ao trabalho 

doméstico para seus senhores. O trabalho escravo era usado até mesmo em pequenas empresas 

urbanas; por exemplo, um fabricante de calçados não mais realizava seu ofício, mas, sim, 

ensinava e explorava o trabalho de seus escravos, tornando-se um verdadeiro dono de loja 

pequeno-burguês (SCHWARCZ; STARLING, 2015). Ao mesmo tempo, não se deve presumir 

que o fluxo migratório entre África e Brasil tivesse uma única direção. Ferreira (2012) 

argumenta que esse comércio era de duas vias e mais rico do que se pensava. O cenário 

econômico e social de Angola, por exemplo, foi deveras influenciado pela ida, para lá, de 

                                                 

2 Joaquim Nabuco profetizaria: “A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do 

Brasil” (NABUCO, 1998, p. 183). 

3 O estudo de Caldeira (2017) partiu do trabalho de Flory (1978), com base em documentos primários de registros 

civis de contratos comerciais, de títulos de propriedade e de certidões de batismo, na região do Recôncavo baiano. 

A estrutura colonial polarizada entre senhores e escravos e com foco no latifúndio já havia sido contestada por 

Ciro Flamarion Cardoso e Carlos Francisco Teixeira da Silva (Fausto, 1994). 
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degredados políticos e criminais do Brasil, que participaram de sua administração colonial e 

contribuíram para sua formação como nação e para profundas ligações entre os dois lados do 

Atlântico. É razoável presumir, então, que esse cenário complexo, enviesado e desigual tenha 

refletido em arranjos e estruturas de poder da sociedade, especialmente em termos de classe, 

divisão do trabalho, difusão do rentismo, controle dos meios de produção, poder e participação 

política, com os devidos desdobramentos nas esferas política e legislativa daquela sociedade e 

da atual. 

À medida que o Brasil aboliu a escravidão no final do século XIX, os imigrantes 

europeus chegaram para substituir a mão de obra escrava, em parte dentro de uma política 

estatal de branqueamento da população brasileira e de atração de trabalhadores mais 

qualificados, assalariados, a fim também de impulsionar o mercado interno (ALVIM, 1999). 

Chegaram mais portugueses, espanhóis, alemães, italianos, sírios e libaneses, principalmente 

cristãos (FAUSTO, 1999). Havia também imigrantes japoneses, especialmente durante o boom 

de exportação de café, no início do século XX (SAKURAI, 1999). É igualmente razoável 

presumir, então, que o cenário complexo e desigual prévio tenha de alguma forma ou grau se 

perpetuado ou fundido aos novos arranjos e estruturas de poder da sociedade, mais uma vez, 

em termos de classe, de divisão do trabalho, de consolidação do rentismo e controle dos meios 

de produção, de poder, de participação política e, mais uma vez, com os devidos 

desdobramentos nas esferas política e legislativa daquela sociedade e da atual. 

Desde que se transformou em uma república, em 1889, o Brasil tem visto períodos 

alternados de governos eleitos – em que o voto não era universal – e estados de exceção. A 

Primeira República (seu período mais longo de governos civis eleitos, de 1889 a 1930) foi 

caracterizada como uma “oligarquia representativa” (DOS SANTOS, 2013). Desde 1989, após 

25 anos de ditadura militar, o país vem se esforçando para consolidar uma democracia. No 

entanto, o país ainda é marcado por uma profunda divisão social, evidenciada principalmente 

por sua lacuna histórica de distribuição de renda (BARROS, HENRIQUES, MENDONÇA, 

2001; MEDEIROS, 2016; COSTA, 2018).  

Nem mesmo as duas tentativas dos últimos governos, socialmente orientados, de 2003 

a 2016, para reduzir essa lacuna, estão livres de controvérsias (ARNOLD; JALLES, 2014; 

GROHMANN, 2014; SALATA, 2015). A ascensão de uma chamada “nova classe média”, de 

2003 a 2015, tem sido criticada tanto como uma ferramenta limitada de discursos da mídia, 

focados principalmente no poder de consumo (GROHMANN, 2014); por uma interpretação 

excessivamente estatística e econométrica (SALATA, 2015); e, em uma perspectiva mais 

liberal, como excessivamente baseada em políticas fiscais expansionistas e populistas 
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(ARNOLD; JALLES, 2014). Independentemente da orientação ideológica dos autores aqui 

referidos, é uma visão comum que importantes problemas históricos e estruturais foram 

deixados sem solução, nesse sentido o poder hegemônico de uma estrutura burocrática 

patrimonialista permanece ainda inalterada, permanecendo a injustiça do sistema tributário 

nacional intocada de forma significativa. 

 Tão contundente quanto o tema deste trabalho (a regressividade do ICMS), é a 

defasagem da tabela Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), como exemplo de uma forma 

de legislar em benefício não do representado, mas de um Estado burocrático e patrimonialista. 

Essa é uma das formas que o imposto inflacionário incidi sobre a renda das famílias, 

especialmente na base da pirâmide. Quando o Estado não corrige a tabela pela inflação, a base 

de contribuintes do Fisco aumenta (a renda mínima de isenção decresce relativamente às 

alíquotas de contribuição), bem como eles podem subir de faixa. Ou seja, enquanto a renda das 

famílias tende a ser, eventualmente, ao menos, corrigida pela inflação, a tabela não se atualiza 

proporcionalmente, assim a arrecadação aumenta. No período de 1996 a 2017, que coincide 

com a ascensão da nova classe média, como discutido acima, por exemplo, a defasagem 

acumulada entre o aumento da renda das famílias, corrigida pela inflação no período, e a 

correção da tabela do IRPF, alcançou o valor acumulado de 88,40%, Tabela 1, abaixo 

(SINDIFISCO, 2018). 

 

TABELA 1: Resíduos (%) na correção da tabela do IR pelo IPCA 1996-2017 

Período IPCA 
Correção da 

Tabela 
Resíduo 

Resíduo 

Acumulado 

1996 9,56 - 9,56 9,56 

1997 5,22 - 5,22 15,28 

1998 1,66 - 1,66 17,19 

1999 8,94 - 8,94 27,67 

2000 5,97 - 5,97 35,29 

2001 7,62 - 7,62 45,6 

2002 12,53 17,5 -4,23 39,44 

2003 9,3 - 9,3 52,41 

2004 7,6 - 7,6 63,99 

2005 5,69 10 -3,92 57,57 

2006 3,14 8 -4,5 50,48 

2007 4,46 4,5 -0,04 50,42 

2008 5,9 4,5 1,34 52,44 

2009 4,31 4,5 -0,18 52,16 

2010 5,91 4,5 1,35 54,22 

2011 6,5 4,5 1,92 57,17 

2012 5,84 4,5 1,28 59,18 

2013 5,91 4,5 1,35 61,33 

2014 6,41 4,5 1,83 64,28 

2015 10,67 5,6 4,8 72,17 

2016 6,29 0 6,29 83 

(continua) 
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Período IPCA 
Correção da 

Tabela 
Resíduo 

Resíduo 

Acumulado 

2017 2,95 0 2,95 88,4 

Total 294,93 109,63 88,4   

Fonte: SINDIFISCO (2018) (Fontes primárias: Receita Federal e IBGE). 

 

Considerações sobre as origens e influências da formação da sociedade brasileira são 

relevantes na medida em que revelam raízes, processos históricos, econômicos e migratórios 

complexos, múltiplos, diversificados e heterogêneos; todos acolhidos em uma sociedade pós-

colonial, com uma economia fortemente dependente da exportação de commodities e 

importação excessiva de valores agregados, sob uma estrutura político-administrativa marcada 

pelo patrimonialismo, em mãos de uma elite hegemônica.  

Contudo, há um tecido social, heterogêneo e desigual em suas origens, desde o Brasil 

colonial, cujos arranjos de poder socioeconômico refletem na forma como as pessoas são 

politicamente representadas. Consolidou-se, nas palavras de Bresser-Pereira (2007), primeiro 

um Estado patriarcal, patrimonialista, e depois um Estado autoritário, burocrático. Desde seu 

processo de redemocratização, esse mesmo Estado tem buscado reformar-se, entre uma 

administração pública gerencial, de 1994 a 2002 (BRESSER-PEREIRA, 2007), e uma 

administração pública societal, entre 2003 e 2016 (PAES DE PAULA, 2005). Entretanto, as 

mazelas patrimonialistas persistem nas relações entre o poder econômico, do setor privado, e 

esse Estado impregnado por tal herança burocrática-patrimonialista, como exposto pela ação de 

órgãos de controle como o Ministério Público da União, em especial a partir de 2014. Por 

extensão, esse mesmo aparato estatal, profundamente marcado em sua história pelo 

patrimonialismo, pela burocracia e pelo capitalismo de Estado permanece, precisamente, 

também como um entrave a pretensões de se reformar seu sistema de exação em um algo mais 

justo e equânime para toda a população. 

 

 

2.4. A geografia econômica de Uberlândia 

A desigualdade decorrente do processo de formação socioeconômica nacional pode 

contribuir sobremaneira para uma legislação tributária injusta, conforme discutido e suportado 

por diferentes referências, na literatura acadêmica, até aqui apresentadas. Entretanto, como 

Medeiros (2016) argumenta, a concentração de renda e um complexo sistema de tributação, 

com reduzidas participações de tributos progressivos e tributação sobre propriedade e herança, 

fortalecem ainda mais essa distorção socioeconômica histórica, no Brasil. Dessarte, para o 

escopo deste trabalho, que pretende estudar o impacto do ICMS sobre as famílias de baixa 
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renda, na cidade de Uberlândia, tradicionalmente associada à microrregião do Triângulo 

Mineiro (Mapa 1), é importante destacar que essa cidade hoje tem consolidado sua posição 

como um polo, cuja centralidade já extrapolou as fronteiras dessa microrregião, alcanço áreas 

adjacentes, inclusive em outros estados da Federação (GUIMARÃES, 2010). 

 

MAPA 1: Estado de Minas Gerais – microrregiões geográficas 
 

 

 

Fonte: Guimarães (2010, p. 21). (Fonte primária: IBGE). 

 

Hoje, tornar-se mais relevante entender Uberlândia a partir de sua centralidade na 

mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (TMAP), no Estado de Minas Gerias, 

Brasil (Mapa 2), para caracterizar a geografia econômica dessa cidade.  

 

MAPA 2: Estado de Minas Gerais – mesorregiões geográficas 
 

 
 

Fonte: Guimarães (2010, p. 22). (Fonte primária: IBGE). 
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Paralelamente aos efeitos de uma legislação tributária nacional que torna o sistema 

caracteristicamente regressivo, é relevante, ao tentar-se analisar seus efeitos sobre a população 

de baixa renda, compreender seu perfil demográfico, social e econômico desse grupo. É 

relevante conhecer de onde seus habitantes vieram, se de outros países, de outras regiões do 

país e quando chegaram. Da mesma forma, é importante saber o que os atraiu, qual a 

oportunidade de renda, que tipo de trabalho ou de educação os atraiu para a cidade, bem como 

a estrutura da sociedade que os acolheu, especialmente dos pontos de vista econômico. 

Como outras partes do interior brasileiro, a ocupação inicial da região do Triângulo 

Mineiro (TM) decorreu do aprofundamento territorial, por tropas comerciais em busca de áreas 

no Centro-Oeste, já no século XVIII, como parte do desenvolvimento do ciclo econômico de 

exploração mineral e de suas rotas (GUIMARÃES, 2010). A partir do último quarto do século 

XIX, a expansão da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro chega à região do TM, marcando 

então o início da influência paulistana na região, com sua paulatina incorporação à economia 

agropecuarista, que a marcaria, em especial tendo como centro a cidade de Uberaba, durante o 

segundo e terceiro quarto do século XX, como destaca ainda Guimarães (2010).  

Entretanto, a partir dos anos 1960, como esse autor argumenta, a cidade de Uberlândia 

acelera a diversificação de sua economia e inicia seu processo de assunção da centralidade 

econômica da região, inicialmente com base na agroindustrialização de sua produção 

agropecuária e, em seguida, com o aprimoramento e consolidação de uma estrutura de logística 

e distribuição atacadista, atendendo desde Minas Gerais até o Centro-Oeste. É possível citar, 

segundo o autor, empresas como a Irmãos Kehdi Com. Imp. Ltda. (fundada em 1959), o Peixoto 

Grupo Empresarial (Armazém Peixoto, de 1961), o Grupo José Alves S/A (Alô Brasil, de 1962), 

o Grupo Martins (Armazéns Martins, de 1963) e a ARCOM (Armazém do Comércio, de 1965). 

Com particular importância para este estudo, Juliano e Leme (2002, p. 4) destacam, 

nesse processo de diversificação da atividade econômica do TM, o papel do setor terciário 

(serviços) na economia de Uberlândia: “segundo dados obtidos junto ao IPEA, entre 1970 e 

1996, o PIB (Produto Interno Bruto) de Uberlândia cresceu 404,3% enquanto o PIB do subsetor 

serviços expandiu-se 664,4%”. Nesse sentido, é possível citar o exemplo de empresas como o 

Grupo ALGAR e a empresa CALLINK (da ARCOM).  

 Nesse contexto, a região de influência de Uberlândia tem se prolongado inclusive além 

das fronteiras da mesorregião do TMAP, conforme sugere Eduardo Nunes Guimarães: 

A região de influência de Uberlândia compõe-se por uma área que não se confunde, 

especificamente, nem com a microrregião de mesmo nome (microrregiões 

homogêneas do IBGE), nem com a denominada mesorregião do Triângulo Mineiro e 
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Alto Paranaíba (IBGE). Ao longo da história, esta vem se formando e expandindo sua 

área de abrangência. Com base em estudos recentes de Guimarães e outros (2001), 

IPEA (2001), Guimarães e Faria (2006) e IBGE (2008), pode-se dizer que a área de 

influência econômica do polo de Uberlândia se estende do Triângulo Mineiro pelo sul 

e sudoeste de Goiás, nordeste do Mato Grosso do Sul, sudoeste de Mato Grosso e uma 

franja horizontal da bacia do Rio Grande, no norte do Estado de São Paulo, onde 

divide área de influência econômica com os núcleos de Ribeirão Preto e São José do 

Rio Preto (GUIMARÃES, 2010, p. 20). 

 

Nesse sentido, esse alcance pode contribuir como mais um item de validade da escolha 

de Uberlândia como o foco do estudo de caso proposto por este trabalho. Complementarmente, 

Uberlândia é uma cidade típica do processo de crescimento acelerado de muitas cidades médias 

brasileiras que se destacam como polos de atração de imigrantes em busca de oportunidades e 

empregos (SILVA et al., 2001; JULIANO, LEME, 2002; BERTOLUCCI, 2017; 2018). Ainda 

buscando suportar a validade de Uberlândia como um objeto de estudo de caso, vale lembrar 

Santos (2009), que argumenta que há no Brasil uma tendência a associar regionalidade à 

contraposição à ideia de nacionalidade, mas para o autor a regionalidade serve de alguma forma 

na interpretação de relações de poder e na determinação de espaços sociais para evidenciar uma 

interpretação da nacionalidade brasileira. 

Uberlândia destaca-se por sua elevada taxa de crescimento populacional (3,56% aa, 

contra uma média nacional de 1,64% aa e de 1,16% aa para Belo Horizonte), que em boa parte 

deve-se a um igual destaque na atração de imigrantes, especialmente a partir da década de 1970 

até hoje, com a expressiva participação de até 24,49% nesse crescimento (MARTINS, 

BERTOLUCCI, OLIVEIRA, 2009). Entre 1995 e 2000, Uberlândia recebeu 61.102 imigrantes 

e, entre 2005 e 2010, 55.659 novos residentes (BERTOLUCCI, 2018). Apesar de estar já 

datados, Juliano e Leme (2002) destacam que, já em 1999, 49,40% da população urbana de 

Uberlândia não era natural da cidade.  

Essa atração de imigrantes pode ser explicada, ao menos em parte, pela expansão 

econômica, já mencionada, da cidade. Uberlândia experimentou um crescimento acentuado em 

seu do PIB. Entre 1985 e 2000, Uberlândia e Betim foram os dois municípios mineiros com 

maior participação no PIB nacional; ao mesmo tempo esse crescimento foi acompanhado por 

uma forte expansão de seu setor de serviços e comércio, confirmando seu novo papel como o 

polo mais importante na mesorregião do TMAP (MARTINS, BERTOLUCCI, OLIVEIRA, 

2009). Em vista desse processo de crescimento acelerado e estável de sua economia e 

população, bem como de sua transformação em um centro regional, surge também um paralelo 

com a diversidade que tem caracterizado a população nacional, mais uma vez, desde os 

primórdios da formação da nação, reforçando o argumento para seu uso como um estudo de 

caso neste trabalho, cujas interpretações têm potencial de extensão do recorte ao todo. 
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Fazendo-se um recorte ainda mais específico, por exemplo, no setor de restaurantes 

étnicos, o TripAdvisor (2018) listava, em 27 de agosto de 2018, para Uberlândia, 79 pizzarias, 

72 restaurantes de comida brasileira, 31 churrascarias (gaúchas), 20 restaurantes italianos, 12 

japoneses, 11 mexicanos, 10 de frutos do mar, 5 chineses, 3 libaneses, 2 franceses, 1 alemão, 1 

australiano, 1 indiano, 1 espanhol e 6 steakhouses. Percebe-se, então, como a cidade, que há 

pouco menos de um século se caracterizava pela agropecuária e sua interioridade, pode retratar, 

como muitas outras no Brasil, a diversidade nacional, tornando-se um polo econômico e cultural 

e aproximando-se do cenário nacional descrito anteriormente, neste referencial teórico. 

Uberlândia, vista como um recorte da realidade brasileira, e outros recortes específicos 

a partir dela própria podem suportar a validade deste estudo de caso, em virtude de consistências 

de projeções de seu objeto, Uberlândia, sua centralidade regional e suas dinâmicas econômicas 

e sociopolíticas, no plano nacional, com especial referência às desigualdades históricas deste. 

Apesar de seu alto Índice Humano de Desenvolvimento (IDH), 0,789 (PNUD, 2014) (Tabela 

2), há semelhanças entre o local, o regional e o nacional, como em diversos outros municípios 

brasileiros, particularmente devido à transformação não planejada de uma cidade outrora ligada 

à atividade pecuária, em um centro regional de atração migratória e de atividades de logística, 

agronegócios, serviços e indústria (SILVA et al., 2001; JULIANO, LEME, 2002).  

 

TABELA 2: Ranking do IDH dos municípios brasileiros 

FAIXA Posição Nome 
IDHM 

(2010) 

IDHM 

Renda 

(2010) 

IDHM 

Longevidade 

(2010) 

IDHM 

Educação 

(2010) 

Muito Alto 1º São Caetano do Sul (SP) 0.862 0.891 0.887 0.811 

Muito Alto 2º Águas de São Pedro (SP) 0.854 0.849 0.890 0.825 

Muito Alto 3º Florianópolis (SC) 0.847 0.870 0.873 0.800 

Muito Alto 4º Balneário Camboriú (SC) 0.845 0.854 0.894 0.789 

Muito Alto 6º Santos (SP) 0.840 0.861 0.852 0.807 

Muito Alto 7º Niterói (RJ) 0.837 0.887 0.854 0.773 

Muito Alto 8º Joaçaba (SC) 0.827 0.823 0.891 0.771 

Muito Alto 9º Brasília (DF) 0.824 0.863 0.873 0.742 

Muito Alto 10º Curitiba (PR) 0.823 0.850 0.855 0.768 

... ... ... ... ... ... ... 

Muito Alto 20º Belo Horizonte (MG) 0.810 0.841 0.856 0.737 

Muito Alto 21º São José (SC) 0.809 0.799 0.880 0.752 

Muito Alto 22º Joinville (SC) 0.809 0.795 0.889 0.749 

Muito Alto 23º Maringá (PR) 0.808 0.806 0.852 0.768 

Muito Alto 24º São José dos Campos (SP) 0.807 0.804 0.855 0.764 

Muito Alto 25º Blumenau (SC) 0.806 0.812 0.894 0.722 

... ... ... ... ... ... ... 

Alto 45º Rio de Janeiro (RJ) 0.799 0.840 0.845 0.719 

Alto 46º Goiânia (GO) 0.799 0.824 0.838 0.739 

Alto 47º Marília (SP) 0.798 0.768 0.854 0.776 

Alto 48º Guaratinguetá (SP) 0.798 0.764 0.886 0.751 

Alto 49º Sorocaba (SP) 0.798 0.792 0.843 0.762 

(continua) 
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FAIXA Posição Nome 
IDHM 

(2010) 

IDHM 

Renda 

(2010) 

IDHM 

Longevidade 

(2010) 

IDHM 

Educação 

(2010) 

Alto 50º São José do Rio Preto (SP) 0.797 0.801 0.846 0.748 

... ... ... ... ... ... ... 

Alto 71º Uberlândia (MG) 0.789 0.776 0.885 0.716 

Fonte: O autor (2018) [Fonte primária: PNUD (2014)]. 
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3. ANÁLISE DA DESIGUALDADE TRIBUTÁRIA EM UBERLÂNDIA 

 

 

3.1. A carga tributária, regressividade e desigualdade no Brasil 

Muito se fala da elevada e crescente carga tributária brasileira em relação ao PIB – 

segundo a Receita Federal (2017), ela foi de 32,38% do PIB, em 2016 (Tabela 3), mas esse 

percentual pode variar conforme a metodologia de cálculo do PIB. Para Afonso e de Castro 

(2016), ela chegou, em 2014, a 33,32%, pela metodologia do IBGE, e a 33,71%, por uma 

metodologia ajustada por esses autores, com base naquelas adotadas pelo IBGE e pela Receita 

Federal. 

 

TABELA 3: Carga tributária bruta em R$ bilhões (2015/2016) 

Componentes 2015 2016 

Produto Interno Bruto 5.995,79 6.259,23 

Arrecadação Tributária 1.925,45 2.027,01 

Carga Tributária Bruta 32,11% 32,38% 

Fonte: Receita Federal (2017). 

 

Entretanto, é importante lembrar que, apesar de por vezes excessiva, a carga tributária 

reflete um instrumento essencial de política fiscal, na medida em que representa a arrecadação 

do Estado para a gestão de suas políticas públicas (MANKIW, 2000). Em verdade, Lodi Ribeiro 

(2015) lembra também que o valor da carga tributária não deveria ser visto em termos nominais 

ou absolutos, mas em termos relativos. Assim, a crítica ao tamanho da carga fiscal deve ser 

feita vis-à-vis os benefícios que o emprego da arrecadação possa gerar, ou não, para o bem-

estar da sociedade. Feita essa ressalva, há na literatura acadêmica vasta produção que indica 

que a carga tributária no Brasil não só é injusta, especialmente em virtude de seu caráter 

regressivo (FERREIRA, 2006; MARTINS, 2009; DE CASTRO, DOS SANTOS, RIBEIRO, 

2010; ALVES, 2012; OLIVEIRA, 2012; GOMES, 2015; LODI RIBEIRO, 2015; HILLE, 

NOGUEIRA, 2017), como mal gasta, ineficiente (VARSANO et al., 1998; WERNECK 

VIANNA, 2000; CÂNDIDO JÚNIOR, 2001; RIBEIRO, 2008). 

O Gráfico 1, abaixo, dá uma dimensão da relatividade da mensuração do tamanho da 

carga tributária. Ao mesmo tempo em que países com alto grau de IDH, como a Suíça – a 

terceira do ranking global com índice de 0,930 (UNPD, 2015) – tem uma carga tributária de 

apenas 27,9% de seu PIB; o Brasil – apenas o 75º colocado no ranking global do IDH, com 

0,755, em 2015 – apresenta uma carga tributária, em relação a seu PIB (32,1%), de 4,2 

percentuais maior que aquele país europeu. Pela relação entre carga tributária e qualidade de 
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vida do país, usando o IDH como parâmetro, o México apresentaria uma carga tributária mais 

coerente, pois ocupou a 74ª posição no ranking do IDH global, em 2015, mas com uma carga 

tributária de apenas 17,4% de seu PIB, próxima da metade da brasileira (32,1%). A relação 

entre IDH e carga tributária pode ser um indicativo, então, não necessariamente da qualidade 

de vida em um país, mas da forma, tamanho e alcance com que esses recursos são utilizados 

pelo Estado em benefício do bem-estar da sociedade e da eficiência. 

 

GRÁFICO 1: Carga tributária no Brasil e nos países da OCDE (2015) 

 
Fonte: Receita Federal (2017). (Fonte primária: OCDE, 2017). 
 

 Pela Tabela 4, é possível confirmar empiricamente o que foi discutido na primeira parte 

desta fundamentação teórica. Observa-se que os tributos com maior percentual de contribuição 

para a carga tributária são aqueles incidentes sobre bens e serviços (41,24%) – i.e., precisamente 
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onde se inclui o ICMS, juntamente com o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), 

o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto sobre Importação (II), e as 

contribuições previdenciárias para o Programa de Integração Social e para o financiamento da 

seguridade social (PIS/COFINS) – e sobre salários e mão de obra (26,69%), somando 67,93% 

da carga tributária, ou seja, do total arrecadado pelas receitas federal, estadual e municipal, de 

regressiva seus contribuintes. Em contrapartida a arrecadação sobre renda, lucros e ganhos 

(20,77%), patrimônio (3,78%) e transações financeiras (1,57%), que tendem a incidir sobre a 

parcela mais rica da sociedade, constituem apenas 26,12% da arrecadação total. Comércio 

exterior (1,94%), taxas (1,65%) e demais tributos (2,36%) são responsáveis pelos restantes 

5,95%. 

 

TABELA 4: Carga tributária global por bases de incidência (2014) 

PIB (R$ Bilhões) 5.687,30       

POPULAÇÃO 202.768.562       

Base de Incidência R$ Bilhões % PIB % Total Per Capita (R$) 

TOTAL 1.894,90 33,32 100,00 9.345,14 

Bens e Serviços 781,40 13,74 41,24 3.853,65 

Salários e Mão de Obra 505,70 8,89 26,69 2.493,98 

Renda, Lucros e Ganhos 393,60 6,92 20,77 1.941,13 

Patrimoniais 71,70 1,26 3,78 353,61 

Comércio Exterior 36,80 0,65 1,94 181,49 

Taxas 31,30 0,55 1,65 154,36 

Transações Financeiras 29,70 0,52 1,57 146,47 

Demais 44,80 0,79 2,36 220,94 

Fonte: Afonso e de Castro (2016) (Fontes primárias: Balanço Oficial da União, STN; Balanço dos Estados, STN; 

Finbra, STN; SRFBr). 

 

 A Tabela 5, oferece uma visão atualizada para 2015 e 2016 da carga tributária global 

por base de incidência, entretanto somente na perspectiva dos dados da Receita Federal (2017). 

 

TABELA 5: Carga tributária e variações por base de incidência (2016/2015) 

Base 
Arrecadação (R$ milhões) % PIB % da Arrecadação 

2015 2016 Variação 2015 2016 Var. 2015 2016 Var. 

Total 1.925.451,14 2.027.014,48 101.563,35 32,11% 32,38% 0,27 100,00% 100,00% 0,00 

Renda 352.368,74 404.817,40 52.448,66 5,88% 6,47% 0,59 18,30% 19,97% 1,67 

Salários 502.676,82 533.235,87 30.559,05 8,38% 8,52% 0,14 26,11% 26,31% 0,20 

Propriedade 85.572,80 94.602,37 9.029,57 1,43% 1,51% 0,08 4,44% 4,67% 0,22 

Bens/Serviços 950.610,78 960.556,63 9.945,85 15,85% 15,35% 0,51 49,37% 47,39% 1,98 

Trans. Financ. 34.686,30 33.644,91 1.041,38 0,58% 0,54% 0,04 1,80% 1,66% 0,14 

Outros 464,30 157,30 621,59 0,01% 0,00% 0,01 -0,02% 0,01% 0,03 

Fonte: Receita Federal (2017). 

 

 Retornando à Tabela 4, se ao total de 67,93%, em 2014, somarmos uma estimativa de 

3,30% referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte – com base nos valores de 3,50%, em 

2015, e 3,63%, em 2016, disponibilizados pela Receita Federal (2017, p. 15) – é razoável 
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argumentar que as famílias suportadas por salários contribuem com quase 71% da carga 

tributária total. Nesse sentido, Afonso e de Castro (2016), oferecem uma interessante 

possiblidade de comparação entre a composição da carga tributária, nos países da OCDE e no 

Brasil, permitindo inferir que a participação das famílias e das empresas naqueles países seja 

melhor distribuída e equânime que no Brasil (Gráfico 2). 

Conjuntamente, os Gráficos 2, 3, 4 e 5 – com informações sobre a carga tributária 

referente, respectivamente, às bases de incidência, à renda, lucro e ganho de capital, à folha de 

salários e à propriedade, no Brasil e nos países da OCDE – oferecem subsídios adicionais para 

uma consideração sobre a equidade do sistema tributário brasileiros.  

Pelo Gráfico 2, observa-se que, enquanto no Brasil, renda, lucros e ganhos representam 

20,8% da carga tributária; nos países da OCDE, essa participação sobe para 33,3%. É razoável 

inferir que essas espécies de tributação tendem a incidir sobre empresas ou sobre famílias com 

maior renda e movimentação ou transferência de patrimônio (i.e., ganhos).  

 

GRÁFICO 2: Participação das bases de incidência no total da carga tributária (2013/2014) 

 
Fonte: Afonso e de Castro (2016) (Fontes primárias: STN, CEF, SRFBr, IBGE e OCDE, 2015). 

 

Complementarmente, o Gráfico 3 deixa claro como a participação da tributação sobre 

renda, lucros e ganhos, na carga tributária nacional, é discrepante daquela nos países 

desenvolvidos . Em verdade, o Gráfico 3 tende a indicar a possiblidade de uma relação entre 

desenvolvimento e tributação, i.e., entre desenvolvimento econômico e equidade social. Extrai-

se daí, então, uma possível linha de pesquisa futura, que busque inclusive reconsiderar a 

contribuição de Adam Smith não apenas como fonte do neoliberalismo econômico, mas, 

particularmente, como um filósofo, com importantes considerações sobre moral na acepção 

aristotélica. Anteriormente à sua obra “A Riqueza das Nações”, o pensador inglês publicou “A 

Teoria dos Sentimentos Morais”, em que ele destaca precisamente a importância de uma 

sociedade equânime para seu sucesso econômico. 
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GRÁFICO 3: Carga tributária sobre renda, lucro e ganho de capital (Brasil e OCDE, 2015) 

 
Fonte: Receita Federal (2017). (Fonte primária: OCDE, 2017). 

 

O Gráfico 4, apesar de indicar que a carga tributária sobre os salários seja de apenas 

8,4% do total da arrecadação, não desqualifica o argumento sobre a injustiça do sistema 

tributário nacional. O Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) tem alcançado mais 

contribuintes assalariados que contribuintes capitalistas e profissionais liberais, nos últimos 

anos, como destaca José Roberto Afonso: 

Um contingente cada vez menor que se declara capitalista e liberal ganha 

proporcionalmente cada vez mais e o faz escapando da maior progressividade do 

IRPF, enquanto o contingente de empregados de empresas privadas, embora crescente 

em número e em renda, ganha proporcionalmente menos e paga relativamente mais 

imposto (AFONSO, 2014, p. 35). 

 

De Siqueira (2001) já indicava essa tendência, afirmando que, então, somente 5,5% da 

contribuição total do Imposto de Renda, de 18,03% da arrecadação tributária total, provinham 

de declarações de pessoas físicas. 
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GRÁFICO 4: Carga tributária sobre a folha de salários (Brasil e OCDE, 2015) 

 
Fonte: Receita Federal (2017). (Fonte primária: OCDE, 2017). 

 

 Alternativamente, o Gráfico 5, mais uma vez, pode enriquecer a investigação sobre a 

iniquidade do Sistema Tributário Nacional. 

 

GRÁFICO 5: Carga tributária sobre propriedade (Brasil e OCDE, 2015) 

(continua)  
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GRÁFICO 5: Carga tributária sobre propriedade (Brasil e OCDE, 2015) 

 
Fonte: Receita Federal (2017). (Fonte primária: OCDE, 2017). 

 

Quando se compara a participação da tributação sobre propriedade em países mais 

desenvolvidos com aquela do Brasil, é possível notar que países como França e Reino Unido, 

com redes de bem-estar social históricas, taxam mais a propriedade, enquanto outros, como 

Áustria e Suécia, tradicionais socialdemocracias, taxam a propriedade bem menos que alguns 

países em desenvolvimento, como Brasil e Turquia, estes com IDHs semelhantes e alta 

desigualdade socioeconômica. Essa aparente discrepância, entretanto, pode servir de alerta aos 

perigos de análises determinísticas e impregnadas de viés, podendo ser melhor compreendida 

com a ajuda dos demais gráficos, em especial a regressão de Afonso e de Castro (2016), no 

Gráfico 6. Tal aparente discrepância expõe a necessidade de informações estatísticas e 

econométricas complementares, como sobre relação entre a carga tributária, os diferentes 

tributos que a compõe e o IDH – em certa medida expressão de fatores de desigualdade social 

ou injustiça tributária. Nesse sentido, o Gráfico 6 apresenta complementarmente a distribuição 

do IDH vis-à-vis à carga tributária no Brasil e nos países da OCDE.  
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GRÁFICO 6: Relação carga tributária e IDH (Brasil e OCDE, 2013/2014) 
 

 
 

Fonte: adaptado de Afonso e de Castro (2016) (Fontes primárias: STN, CEF, SRFBr, IBGE, OCDE, 2015; e 

PNUD, 2014). 

 

Nesse gráfico Afonso e de Castro (2016) demonstram a relação positiva – conforme a 

inclinação da curva de regressão por eles obtida – entre o IDH (em 2013) e a carga tributária 

em percentual do PIB (em 2014). A vantagem dessa regressão é que ela expõe “outliers” como 

a Noruega, com seu IDH de 0.944, em 2013, porém validando tal relação positiva entre as 

variáveis. Os dois países próximos ao Brasil (IDH 0,744) são México (IDH 0,756) e Turquia 

(IDH 0,759), em 2013, que são igualmente “outliers”. Porém as razões que tornam Noruega, 

Turquia, México e Brasil “outliers” não são as mesmas. Enquanto é possível dizer que a 

Noruega tem o maior IDH sem ter a maior carga tributária por conta de uma alta eficiência em 

seus gastos públicos; o oposto pode ser dito do Brasil.  

 Importante também reconhecer que a percepção de que a carga tributária seja uma 

medida em constante crescimento somente se materializa no longo prazo. No curto prazo, como 

no Gráfico 7, essa tendência pode passar desapercebida.  

 

GRÁFICO 7: Progressão da carga tributária no Brasil (em % do PIB, de 2002 a 2016) 

 (continua)  
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GRÁFICO 7: Progressão da carga tributária no Brasil (em % do PIB, de 2002 a 2016) 

 
Fonte: adaptado de Receita Federal (2017). 

 

Porém, no longo prazo, no Gráfico 8, percebe-se claramente como a carga tributária 

vem crescendo ao longo dos anos no Brasil, de forma regular. Nos últimos quinze anos, as 

variações negativas podem ser atribuídas à redução da atividade econômica e à consequente 

redução na arrecadação tributária (como em 2002 e 2008); ou em decorrência de políticas fiscais 

expansionistas com desoneração fiscal (como entre 2011 e 2014). O problema da carga 

tributária se torna mais sensível ainda quando há desaquecimento da economia e aumento da 

carga tributária simultaneamente – como ocorreu entre 2014 e 2016, quando o país passou por 

uma de suas maiores recessões, porém o gradual retorno de onerações fiscais implicou um 

aumento relativo de receita. 

 
GRÁFICO 8: Carga tributária bruta no Brasil (% DO PIB) (1947 a 2014) 
 

 
 

Fonte: Afonso e de Castro (2016) (Fontes primárias: Varsano et al. (1998), STN, CEF, RFB e IBGE. 
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 A carga tributária pode e deve ser analisada também da perspectiva do ente arrecadador 

competente. Da mesma forma como a CF/88 e o CTN conferem competências específicas a 

diferentes entes para legislar em matéria tributária, esses diplomas também estabelecem entes 

arrecadadores, fatos geradores e tipificam os casos de incidência dos tributos do Sistema 

Tributário Nacional (SABBAG, 2015). Essa complexidade de competências para legislar, 

arrecadar, distribuir e aplicar os tributos formadores da carga tributária é responsável pela igual 

complexidade em qualquer tentativa de análise ou reforma do sistema de tributação brasileiro.  

Os obstáculos à sua alteração são: (i) a exigência de 3/5 da totalidade dos membros de 

cada Casa do Congresso Nacional, Câmara e Senado, em dois turnos de votação, em cada uma 

delas, para alteração de matéria constitucional; e (ii) a existência de cláusulas pétreas ligadas 

de alguma forma à tributação. Por exemplo, a própria forma federativa de Estado brasileiro, e 

a decorrente e necessária autonomia política de seus entes (o Pacto Federativo entre União, 

estados, Distrito Federal e municípios) são amparados por uma cláusula pétrea (CF/88, Art. 60, 

§ 4º), da qual também decorre a necessária autonomia financeira para que tais entes possam se 

auto organizar, legislar, governar e administrar (por exemplo, segundo os Arts. 25, 29, e 30, I, 

II, III, da CF/88), o que implica também diferentes arranjos de autonomia financeira e 

orçamentária (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011). Com relação à alteração de matéria constitucional, 

há a vinculação de gastos com a saúde, por exemplo, nos termos do Art. 77, do ADCT, CF/88, 

bem como as transferências compulsórias previstas constitucionalmente (Quadro 2).  

Decorre, então, a relevância de apresentar-se, aqui, também um retrato da competência 

e da arrecadação por ente federativo. O Quadro 1, assim, inicialmente, detalha quem são os 

entes da Federação que são competentes para legislar normas específicas, recolher e administrar 

os diferentes tributos sob sua competência, conforme a Constituição Federal prescrever. 

 

QUADRO 1: Competências de arrecadação dos impostos no Brasil 

IMPOSTO  COMPETÊNCIA 

Imposto sobre a exportação – IE  União 

Imposto sobre a importação – II  União 

Impostos sobre o patrimônio e a renda  União 

Imposto territorial rural – ITR  União 

Imposto sobre produtos industrializados – IPI  União 

Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro – IOF  União 

Imposto de transmissão causa mortis e doações – ITCD;  Estados 

Imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA  Estados 

Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços de transporte e comunicação – ICMS Estados 

Imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS  Municípios 

Imposto predial e territorial urbano – IPTU  Municípios 

Imposto de transmissão inter vivos – ITBI  Municípios 

Fonte: adaptado de Mariano (2006). (Fonte primária: CF/88). 
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Em seguida o Quadro 2, detalha em que medida, os entes competentes pro cada tributo, 

ao administrar o resultado de sua receita tributária arrecadada, deve repassar parcelas de 

determinados tributos para outros entes. Por exemplo, como a União deve transferir parte do 

resultado da arrecadação do IPI para os estados; ou como aquela deve repassar parcela de sua 

arrecadação proveniente do ITR para os municípios em que as terras tributadas estejam 

localizadas. Ou ainda, como os estados devem compartilhar parte de sua arrecadação com o 

ICMS com seus respectivos municípios.  

 

QUADRO 2: Estrutura das transferências governamentais no Brasil 

Da União 

para os 

estados e 

Distrito 

Federal 

(DF) 

21% Da soma da arrecadação com o IR e o IPI para o fundo de participação dos Estados (FPE). 

10% Da arrecadação do IPI para o Fundo de Ressarcimento dos Estados Exportadores (FPEX). 

66,66% Da contribuição do salário educação. 

30% Do IOF-OURO. 

100% Do imposto de renda retido na fonte pelo Tesouro local. 

20% De outros tributos que sejam criados pela União. 

Da União 

para os 

municípios 

22,5% Da arrecadação somada do IR e do IPI p/ o fundo de participação dos Municípios. 

50% Da arrecadação do ITR. 

 Do IOF-OURO. 

100% Do imposto de renda retido na fonte pelo Tesouro local. 

Dos estados 

para os 

municípios 

22,5% dos recursos do FPEX recebidos pelos Estados (equivalentes a 2,5% do IPI). 

25% Da arrecadação do ICMS. 

50% Do IPVA. 

Fonte: adaptado de Mariano (2006). (Fonte primária: CF/88). 

 

Por fim, nesse mesmo sentido, a Tabela 6 apresenta um quadro geral de como as 

arrecadações tributárias dos diferentes entes da Federação (a União, os estados e os municípios, 

bem como o Distrito Federal), em suas responsabilidades específicas, contribuem para o total 

da carga tributária do país. 

 

TABELA 6: Receita tributária por ente federativo (% do PIB) (2015/2016) 

Tributo/Competência 
2015 2016 

%PIB %PIB 

Total da Receita Tributária 32,11% 32,38% 

Tributos do Governo Federal 21,95% 22,11% 

IRPJ e CSLL 2,74% 3,16% 

Imposto de Renda Retido na Fonte 3,50% 3,63% 

Taxas Federais 0,09% 0,14% 

Cide Combustíveis 0,05% 0,10% 

Outros Tributos Federais 9,91% 9,85% 

Imposto sobre Produtos Industrializados 0,80% 0,67% 

Impostos sobre o Comércio Exterior 0,65% 0,50% 

Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS 4,21% 4,06% 

Tributos do Governo Estadual 8,16% 8,23% 

Outros Tributos Estaduais 1,55% 1,63% 

ICMS 6,61% 6,60% 

Tributos do Governo Municipal 2,00% 2,05% 

(continua) 
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Tributo/Competência 
2015 2016 

%PIB %PIB 

IPTU 0,53% 0,60% 

Outros Tributos Municipais 0,56% 0,58% 

ISS 0,91% 0,87% 

Fonte: adaptado de Receita Federal (2017). 

 

Depreende-se dos Quadros 1 e 2, da Tabela 6 e da discussão no parágrafo anterior, que 

o desafio para a adoção de um tributo da espécie IVA (Imposto sobre o Valor Agregado), que 

por ventura tentasse aglutinar toda a tributação sobre bens e serviços (por exemplo, alcançando 

o ICMS, o ISS, o II, o IPI, e a PIS/COFINS), implicaria não só uma enorme reestruturação 

fiscal e nas finanças públicas dos diferentes entes da Federação, como também uma cuidadosa 

e, provavelmente, demorada negociação legislativa, entre os membros do Congresso e os entes 

da Federação detentores das competências constitucionais específicas sobre cada um desses 

tributos. 

 Por fim, vale retomar a noção de que a carga tributária não é necessariamente ônus para 

o contribuinte, mas uma fonte de recursos, um instrumento de políticas públicas, 

particularmente de política fiscal, por meio da qual o governo exerce suas três funções 

econômicas clássicas: a alocativa, a estabilizadora e, por último mas não menos importante, a 

distributiva (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011).  

Frequentemente, no Brasil, por conta de seu percurso patrimonialista e burocrático – 

como tentou-se argumentar na seção 2. Contextualização: Formação econômica e sociopolítica 

no Brasil, i.e., na fundamentação teórica deste trabalho – parece que o governo tende a 

privilegiar as duas primeiras em detrimento da última. O que se tem tentado argumentar até 

aqui é a forma como o sistema tributário reflete o desprestígio da função distributiva. Imposto 

é um tributo sem destinação específica, salvo quando a própria CF/88 previu o contrário, como 

no caso da destinação mínima de recursos para a saúde e educação (SABBAG, 2015), 

caracterizando-se, assim, um potencial distributivo em políticas públicas de caráter social. A 

função distributiva do Estado e do governo – na busca do que a sociedade considere justo – tem 

que contar com os impostos como fonte de recursos para transferências e subsídios que lhe 

permitam atingir os anseios de seus representados (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011).  

Nesse sentido, é importante que o cidadão-contribuinte seja capaz de perceber alguma 

forma de benefício advindo da tributação, que pode assumir a forma de exação como imposto, 

taxa ou contribuição. Esse retorno, por sua vez, pode ser percebido com um benefício genérico, 

indireto e público, como na manutenção de um aparato de segurança pública, mantido por 

impostos recolhidos sem qualquer vinculação. Não obstante, tributo pode também ser 
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categorizado e percebido como uma prestação previdenciária, dessa forma diretamente 

relacionada à percepção de contribuição individual de cada contribuinte para um determinado 

fundo específico. Ou ainda, como uma taxa paga ao ente governante, ou seu agente delegado, 

como uma concessionária de uma rodovia, ou em troca de uma prestação específica por um 

cartório. De qualquer forma, prevalece uma percepção de uma aparente “vinculação” entre o 

ato de arrecadar e as prestações de serviços pelo Estado, assumindo uma dimensão, em especial 

entre o público em geral, de um “trade-off”, mas que deve respeitar princípios como o da 

equidade, progressividade, neutralidade e simplicidade (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011). Segundo 

Giambiagi e Além, talvez a melhor representação econômica desse “trade-off” seja a Curva de 

Laffer, Figura 1: 

 

FIGURA 1: Curva de Laffer 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Viceconti e das Neves (2002). 

 

Segundo Laffer, essa curva mostraria o comportamento (evolução) da arrecadação 

tributária em função da alíquota marginal (Amg) – que poderia ser comparada à noção de taxa 

marginal de substituição, em função do trade-off entre tributação e seus benefícios percebidos 

pela população.  

Inicialmente, à medida que a alíquota crescesse, a receita tributária acompanharia esse 

crescimento, até uma RTGmáx (receita tributária máxima, por extensão a carga tributária total 

do governo), que seria determinada por tal alíquota marginal máxima (ou alíquota ótima). A 

partir dessa alíquota, seu aumento causaria a queda na arrecadação, devido à interferência de 

uma tributação excessiva no equilíbrio de alocação trabalho versus lazer. A tributação passaria 

a ser excessiva e um desestímulo à produção e um estímulo à sonegação. 

 É estender a noção de trade-off para o campo da representatividade, em termos da carga 

tributária e de sua composição. Em um sistema em que as pessoas eventualmente percebem que 

suas contribuições são mal-empregadas ou não mais lhes surtem benefícios efetivos esperados, 

não só a sonegação passa a ser uma opção, como o próprio senso de confiança no sistema se vê 
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ruir.  

Não é difícil constatar que o contrato social atual, no Brasil, está em xeque e, 

possivelmente a forma como nossa carga tributária é composta pode estar a contribuir para esse 

esgarçamento da democracia, agravando o que buscou-se descrever como um déficit 

democrático, ou mesmo um déficit democrático tributário.  

Esse déficit democrático e tributário pode ser resumido nas palavras de Falcão e 

Machado (2012, p. 103) como “a ausência de cidadania tributária, agravada pela falta de debate 

sobre o assunto, sendo um dos pilares da injustiça fiscal sentida pela sociedade brasileira, o qual 

mina o ânimo do cidadão de contribuir para o financiamento do Estado”. 

 Já se estabeleceu, neste trabalho, toda uma literatura que suporta o argumento da 

injustiça inscrita em no sistema tributário brasileiro (FERREIRA, 2006; MARTINS, 2009; DE 

CASTRO, DOS SANTOS, RIBEIRO, 2010; ALVES, 2012; GOMES, 2015; LODI RIBEIRO, 

2015). Essa situação tem ensejado diversos trabalho discutindo a reforma desse sistema, ao 

longo dos anos (LACHER, 1991; DE SIQUEIRA, 2001; MARIANO, 2006; DE ANDRADE, 

2015; LODI RIBEIRO, 2015). Um ponto comum nas discussões pode ser resumido nas palavras 

de Jefferson Mariano: 

Os principais argumentos para a realização de uma ampla reforma fiscal são estes: a) 

crescimento elevado da carga tributária, principalmente nos anos recentes; b) elevada 

participação dos tributos indiretos (caráter regressivo); c) grande presença de tributos 

em cascata, incidindo sobre a atividade produtiva (PIS; COFINS. CPMF); d) elevado 

custo de contratação de mão-de-obra. (MARIANO, 2006, p 114)  

 

Partindo dessas palavras de Jefferson Marino, seus três primeiros argumentos, aumento 

da carga tributária, regressividade e tributos indiretos em cascata, são de relevância direta para 

o tema deste trabalho e, em algum momento já foram mencionados. Primeiro, o elevado 

crescimento da carga tributária foi evidenciado por Afonso e de Castro (2016), no Gráfico 8, e 

discutido acima. Segundo, a relevância da noção da regressividade do tributo já foi mencionada 

anteriormente, na seção 1. Introdução e na seção 2. Contextualização.  

Todavia, a classificação de tributos em progressivo e regressivo e em direto e indireto 

pode ser melhor detalhada para o avanço da argumentação deste trabalho, alcançando inclusive 

a questão do imposto em cascata (MARIANO, 2006) – classificação na qual o próprio ICMS 

poderia ser incluído (WERNECK VIANNA, S. et al., 1996) – e das contribuição para a injustiça 

social (FALCÃO; MACHADO, 2012). 

Alexandre (2016) nos lembra que o tributo indireto é aquele que transfere o encargo 

econômico-financeiro para uma pessoa diferente de seu sujeito passivo. O tributo direto, por 

oposição, seria aquele que não permite tal transferência, sendo o próprio sujeito passivo o 
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imputado por seu ônus econômico-financeiro.  

Tributo direto, então, seria aquele em que seu fato gerador incidiria sobre o contribuinte 

de direito, a mesma pessoa que o contribuinte de fato, sem qualquer possibilidade que a pessoa 

transfira a obrigação fiscal de recolhimento para outrem – por exemplo, é o caso do Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o Imposto Predial Territorial Urbano 

(IPTU) ou o IRPF.  

Em contrapartida, tributo indireto, como já explanado, na seção 1.1. A tributação e a 

desigualdade no Brasil, seria aquele em que a obrigação de recolher o tributo é do contribuinte 

de direito, mas o encargo fiscal (a oneração econômica) recai sobre um terceiro, o contribuinte 

de fato como no caso do ICMS e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) (CARNEIRO, 

2015), i.e., o consumidor final.  

Ricardo Alexandre (Alexandre, 2016) ainda argumenta que a discussão sobre quem 

paga o imposto seria indiferente para os economistas, reforçando uma aparente irrelevância a 

partir da jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a 

inaplicabilidade de critérios econômicos na qualificação de um tributo como direto ou indireto. 

Entretanto, essa classificação não deixa de ter importância para o estudo das Ciências 

Econômicas. O Brasil é um país marcado por uma profunda e histórica realidade de um 

emaranhado de desigualdades (COSTA, 2018). Essas desigualdades são de fato relacionadas à 

distribuição desigual da renda entre as famílias (MEDEIROS, 2016); mas há uma 

multiplicidade de fatores (COSTA, 2018), inclusive de ordem de representatividade política e 

jurídico-legal (BARROS, HENRIQUES, MENDONÇA, 2001).  

No caso do ICMS, um imposto indireto, sua carga tributária pode contribuir, ainda mais, 

para um sistema desigual, em especial a partir da perspectiva da tributação (MEDEIROS, 2016), 

pois a mesma alíquota incide sobre o preço de um produto, cujo peso no desembolso das 

famílias é relativo à sua renda.  

Retornamos, então, ao conceito de regressividade de um tributo, cuja relação com a 

característica de incidência indireta do ICMS, por si só, já torna a questão relevante. Hille e 

Nogueira (2017) nos esclarecem os conceitos de regressividade e progressividade tributária: a 

progressividade do tributo diz que suas alíquotas aumentam conforme aumenta sua base de 

incidência, ou seja, quanto maior a capacidade econômica (leia-se contributiva) da pessoa 

(jurídica ou física), maior o estado lhe imputará um ônus tributário, caracterizando uma relação 

matemática positiva entre renda e imposto (por exemplo). 

Por outro lado, na regressividade essa relação entre capacidade econômica (ou 

capacidade contributiva ou renda) e a carga (ou ônus tributário) imputado pelo Estado à pessoa 
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seria negativa, ou seja, quem tem renda (absoluta ou relativa) menor pagaria mais imposto (por 

exemplo). 

Alexandre (2016), lembra ainda uma importante consideração sobre progressividade e 

regressividade. Segundo o autor, ainda permaneceria no STF uma controvérsia jurisprudencial 

sobre a aplicabilidade do princípio da progressividade dos tributos apenas a impostos pessoais. 

Não obstante o autor reconhece uma tendência de mudança jurisprudencial que admite a 

aplicação do princípio da progressividade sobre impostos reais, também.  

Essa discussão tem relevância na questão do ICMS. Impostos reais são aqueles que 

somente levam em consideração as características da coisa tributada, enquanto os pessoais 

levam em consideração também as características do contribuinte. O ICMS sendo um imposto 

real não estaria sujeito ao princípio da progressividade tributária. 

Por analogia, a discussão sobre a progressividade em impostos reais poderia encontrar 

suporte na imposição constitucional de que a característica constitucional de progressividade 

do imposto encontraria fulcro nos princípios da capacidade contributiva e da isonomia.  

Se considerarmos que as famílias de baixa renda podem ser isentas do imposto de renda 

– conforme sua renda total seja formada pelos diferentes salários de seus membros, 

individualmente, possivelmente, dentro da faixa de isenção do IRPF – sua maior contribuição 

para a carga tributária seria por meio de impostos indiretos e regressivos sobre bens e serviços, 

como o ICMS.  

Dessa forma, há uma visível incoerência, pois, o benefício da progressividade na 

tributação da renda não alcançaria as famílias mais pobres. Essa regressividade dos tributos 

indiretos seria, assim, uma contradição aos preceitos constitucionais dos objetivos do Estado e 

da República: a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades 

sociais e regionais (CF/88, Art. 3º, IV; HILLE; NOGUEIRA, 2017): 

O efeito da regressividade tributária é a injustiça fiscal, pois o sistema tributário onera 

muito mais o contribuinte que tem menos recursos, enquanto as pessoas com alto 

poder aquisitivo pagam uma parcela menor de tributos. Assim, o ônus para 

manutenção do Estado está mais pesado para os contribuintes que não possuem 

patrimônio e renda, criando assim um sacrifício no poder de compra do assalariado e 

impedindo o desenvolvimento financeiro do cidadão desprovido de riqueza (HILLE; 

NOGUEIRA, 2017, p. 19). 

 

A ortodoxia econômica, em especial, pode nos ajudar a entender a relevância econômica 

dessa discussão. Segundo os clássicos, as leis econômicas, como a da acomodação no equilíbrio 

entre a oferta e a demanda, pressuporiam que o sistema poderia se autogerir.  

Entretanto, como discutimos na seção 2. Contextualização, um dos poderes do Estado 

seria o de tributar, cuja natureza não seria exclusivamente econômica, mas principalmente 
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política, como um reflexo da própria representatividade de interesses particulares vis-à-vis de 

interesse coletivos e, por conseguinte, com consequências em termos de justiça social, também. 

Nesse sentido, ao menos pela perspectiva da ortodoxia econômica, o Estado poderia ser visto, 

de certa forma contrariamente à legitimidade de suas políticas públicas, como gerador de 

externalidades.  

Externalidades são um componente essencial ao estudo da economia, assim, o debate 

sobre a classificação do tributo como direto e indireto, bem como em progressivo e regressivo, 

tem relevância econômica. Isto, contudo, não afasta a importância, em termos de economia 

política, da progressividade e regressividade do imposto, que tem especial significância no caso 

das famílias de baixa renda, pois, como vimos nesta seção, tributos indiretos sobre bens e 

serviços representam boa parte da carga tributária que incide sobre essas famílias. 

 Finalizamos, assim, esta seção apresentando o Gráfico 9, em que se constata, ao lado do 

Gráfico 2, a elevada participação da tributação de bens e serviços, no Brasil, em comparação 

àquela nos países da OCDE. Contudo, o problema central não seria a alíquota de tributação 

sobre bens e serviços simplesmente, há que se perquirir sobre a forma como essa tarifa incide 

desigualmente, isto é, indireta e regressivamente, sobre as famílias de renda mais baixa, bem 

como sobre como esse tributo incide em cascata sobre a circulação de bens e serviços e de 

forma muito pouco transparente. 

 

GRÁFICO 9: Carga tributária sobre bens e serviços, no Brasil e nos países da OCDE (2015) 

(continua)  
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GRÁFICO 9: Carga tributária sobre bens e serviços, no Brasil e nos países da OCDE (2015) 

 
Fonte: adaptado de Receita Federal (2017). (Fonte primária: OCDE, 2017). 

 

Não se deve ignorar a complexidade de qualquer reforma tributária envolvendo a forma 

como a União, os estados e os municípios tributam bens e serviços. A simplificação dessa 

tributação, sob a forma de um tributo da espécie IVA (Imposto sobre o Valor Agregado), que 

englobasse tributos como o ICMS, o ISS, o II, o IPI, e a PIS/COFINS, implicaria não só uma 

enorme reestruturação fiscal e nas finanças públicas dos diferentes entes da Federação, como 

também demandaria uma igualmente complexa negociação legislativa com e entre os entes da 

Federação, detentores das competências constitucionais específicas sobre cada um desses 

tributos. 

 

 

3.2. Renda e índices socioeconômicos de Uberlândia 

Neste ponto, é importante apresentar e discutir alguns indicadores que podem servir 

como contextualização e pontos de discussão sobre a forma como a renda é gerada e distribuída 
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em Uberlândia. Reitera-se, como argumentado até aqui, que a carga tributária incidente sobre 

as famílias de baixa renda se concentra na taxação de bens e serviços.  

Assim, diferentes estatísticas e índices serão apresentados e analisados, a fim de 

considerar Uberlândia em relação ao país e a outras cidades relevantes.  

Na Tabela 7, são apresentados: (1) a população estimada e sua distribuição demográfica 

no Brasil, por região e nas Unidades da Federação (UF), para 2017 (IBGE, 2018c); (2) o PIB 

pela ótica da produção a preços de mercado, do país, de suas regiões e de suas UF, em 2016 

(IBGE, 2018a); e (3) a contribuição por região e estado para esse PIB (IBGE, 2018a).  

 
TABELA 7: Estimativas da população PIB e participação no PIB 

Brasil e UF 
População 

Estimada(1) 

Distribuição 

Demográfica (%)(1) 

PIBpm em 

milhões(2) 

Participação no 

PIB(3) 

Brasil 207.660.929 100,00% 6.267.205 100,00% 

Região Norte 17.936.201 8,64% 337.213 5,38% 

Rondônia 1.805.788 0,87% 39.451 0,63% 

Acre 829.619 0,40% 13.751 0,22% 

Amazonas 4.063.614 1,96% 89.017 1,42% 

Roraima 522.636 0,25% 11.011 0,18% 

Pará 8.366.628 4,03% 138.068 2,20% 

Amapá 797.722 0,38% 14.339 0,23% 

Tocantins 1.550.194 0,75% 31.576 0,50% 

Região Nordeste 57.254.159 27,57% 898.083 14,33% 

Maranhão 7.000.229 3,37% 85.286 1,36% 

Piauí 3.219.257 1,55% 41.406 0,66% 

Ceará 9.020.460 4,34% 138.379 2,21% 

Rio Grande do Norte 3.507.003 1,69% 59.661 0,95% 

Paraíba 4.025.558 1,94% 59.089 0,94% 

Pernambuco 9.473.266 4,56% 167.290 2,67% 

Alagoas 3.375.823 1,63% 49.456 0,79% 

Sergipe 2.288.116 1,10% 38.867 0,62% 

Bahia 15.344.447 7,39% 258.649 4,13% 

Região Sudeste 86.949.714 41,87% 3.332.051 53,17% 

Minas Gerais 21.119.536 10,17% 544.634 8,69% 

Espírito Santo 4.016.356 1,93% 109.227 1,74% 

Rio de Janeiro 16.718.956 8,05% 640.186 10,21% 

São Paulo 45.094.866 21,72% 2.038.005 32,52% 

Região Sul 29.644.948 14,28% 1.066.968 17,02% 

Paraná 11.320.892 5,45% 401.662 6,41% 

Santa Catarina 7.001.161 3,37% 256.661 4,10% 

Rio Grande do Sul 11.322.895 5,45% 408.645 6,52% 

Região Centro-Oeste 15.875.907 7,65% 632.890 10,10% 

Mato Grosso do Sul 2.713.147 1,31% 91.866 1,47% 

Mato Grosso 3.344.544 1,61% 123.834 1,98% 

Goiás 6.778.772 3,26% 181.692 2,90% 

Distrito Federal 3.039.444 1,46% 235.497 3,76% 

Fonte: Elaborada pelo autor. (Fontes primárias: IBGE, 2018c; IBGE, 2018a). 

 

 Observa-se que a participação de Minas Gerais no PIB do país (8,69%) fica somente 

atrás daquelas de São Paulo (32,52%) e Rio de Janeiro (10,21%). Também sua população 

representa a segunda maior proporção na Federação (10,17%), atrás apenas de São Paulo. Para 
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se dar uma dimensão da participação de Uberlândia nesse peso do Estado de Minas Gerais na 

Federação – usando um parâmetro diretamente relevante para o tema deste trabalho, ou seja, a 

arrecadação tributária –, nos últimos dez anos, Uberlândia foi o terceiro município de Minas 

Gerais que mais recebeu repasses tributários do Governo do estado. Conforme a CF/88, art. 

158, IV, parte do ICMS arrecadado pelo estado é repassado, como transferência corrente 

(TESOURO NATIONAL, 2018, 2014) para seus municípios (Gráfico 10). Ainda conforme a 

CF/88, art. 158, parágrafo único, I e II, os critérios desse repasse refletem a respectiva 

arrecadação daquele imposto, no território do município, ficando o repasse diretamente atrelado 

ao tamanho de sua economia e população, de sua participação na atividade econômica, i.e., na 

geração de renda, no estado. 

 

GRÁFICO 10: Munícipios com os maiores repasses tributários, em Minas Gerais (2008-2017) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. (Fonte primária: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, 2018). 

 

Na Tabela 8, são apresentados indicadores de qualidade de vida para Uberlândia e 

alguns municípios selecionados. A escolha desses municípios foi baseada no tamanho de suas 

populações e na sua importância ou contribuição para a economia regional, buscando-se, ao 

mesmo tempo, oferecer representantes das cinco regiões do país, a fim de tornar suas 

comparações consistentes e relevantes para o estudo de caso proposto.  

Os índices escolhidos como parâmetros de entendimento e acompanhamento da 

qualidade de vida no Brasil foram: (1) a expectativa de vida, projetada em 18 de novembro de 

2018 (IBGE, 2018b); (2) a população estimada, em 01/07/2017 (IBGE, 2018c); (3) o PIB per 

capita do município, em 2015 (IBGE, 2018d); (4) o Gini da Renda Domiciliar per Capita, para 

acompanhamento da qualidade de vida (BRASIL, 2018); e (6) o IDHM, o IDHM Renda, o 
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IDHM Longevidade e o IDHM Educação em cada município (PNUD, 2014). Na ausência de 

estatísticas sobre a expectativa de vida para os municípios, foram utilizadas as projeções dessas 

para seus respectivos estados (IBGE, 2018b). Os indicadores PIB per capita, IDHM e Gini, 

especificamente para Uberlândia, serão analisados mais adiante, entretanto, esses indicadores 

são apresentados aqui à guisa ade comparação. 

 
TABELA 8: Indicadores de qualidade de vida para Uberlândia e municípios selecionados 

Exp. 

Vida 

(anos) (1) 

Município/UF 
Pop.  

estimada (2) 

PIB per 

capita (3) 

Gini 

renda 

dom. per 

capita(4) 

IDHM 
(5) 

IDHM

Renda 
(6) 

IDHM 

Longevi-

dade (7) 

IDHM 

Educação 
(8) 

78,6 BRASIL 207.660.929 29.347,00 0,6086 0,755(10) *** *** *** 

77,3 Ananindeua/PA 516.057 12.339,62 0,5352 0,718 0,684 0,821 0,658 

75,6 Aparecida/GO 542.090 22.070,23 0,4865 0,718 0,716 0,834 0,62 

78,8 Aracaju/SE 650.106 24.769,38 0,6341 0,77 0,784 0,823 0,708 

78,03 Boa Vista/RR 332.020 23.570,22 0,5936 0,752 0,737 0,816 0,708 

76,51 Campina Grande/PB 410.332 19.696,95 0,5859 0,720 0,702 0,812 0,654 

80,5 Cuiabá/MT 590.118 36.556,40 0,6008 0,785 0,8 0,834 0,726 

78,9 Feira de Santana/BA 627.477 19.370,53 0,6079 0,712 0,71 0,82 0,619 

79,8 Jaboatão/PE 695.956 19.322,69 0,5961 0,717 0,692 0,83 0,642 

84,5 Joinville/SC 577.077 45.538,31 0,4919 0,809 0,795 0,889 0,749 

82,3 Juiz de Fora/MG 563.769 25.990,24 0,5655 0,778 0,784 0,844 0,711 

83,9 Londrina/PR 558.439 32.387,71 0,5226 0,778 0,789 0,837 0,712 

84,47 Maringá/PR 406.693 38.881,75 0,4937 0,808 0,806 0,852 0,768 

82,2 Niterói/RJ 499.028 51.779,62 0,5983 0,837 0,887 0,854 0,773 

82,6 Ribeirão Preto/SP 682.302 41.736,07 0,5458 0,8 0,82 0,844 0,739 

78,73 Rio Branco/AC 383.443 22.308,66 0,6121 0,727 0,729 0,798 0,661 

82,6 Sorocaba/SP 659.871 47.396,33 0,5290 0,798 0,792 0,843 0,762 

82,32 Uberaba/MG 328.272 38.881,05 0,5052 0,772 0,772 0,845 0,705 

82,3 Uberlândia/MG 676.613 44.612,40 0,5122 0,789 0,776 0,885 0,716 

Fonte: Elaborada pelo autor. (Fontes Primárias: IBGE, 2018b, 2018c, 2018d, 2018e; BRASIL, 2018; PNUD, 

2014; UNDP, 2015). 

 

Espera-se que, ao usar complementarmente o PIB per capita, o Gini e o IDH, seja 

possível contornar distorções que outrora eram provocadas por análises da qualidade de vida 

com base no crescimento econômico com base no PIB. Reconhece-se assim, coerente com o 

tema, a pregunta e os objetivos deste trabalho, que a análise proposta não deve limitar-se ao 

plano econômico stricto sensu, mas alcançar considerações em termos de desenvolvimento 

socioeconômico e de justiça social, como tentou-se até aqui. 

Por exemplo, no caso de Uberlândia, a análise de estatísticas – das variações da Renda 

per capita e níveis de pobreza, 1991-2010 (Tabela 9); da evolução do PIB, 2000-2015 (Gráfico 

11); da evolução do IDHM da cidade, em relação ao melhor IDHM do Brasil, de São Caetano 

do Sul, SP, ao pior, de Melgaço, PA e ao do Brasil e de Minas Gerais, 1991-2010 (Gráfico 12); 

e das variações do índice Gini, 1991-2010 (Gráfico 13) – evidencia comportamentos distintos.  



51 

Há uma indicação de uma possível relação entre o aumento da renda per capita e a queda 

nos níveis de pobreza, conforme a Tabela 9. Porém, não só as estatísticas são poucas– seu “n” 

é de apenas três observações, em 1991, 2000 e 2010, o que limita sobremaneira qualquer 

inferência de forma metodologicamente segura – como também há outras variáveis que devem 

ser levadas em consideração. O máximo que é possível dizer é que há uma indicação a ser 

estudada. 

 
TABELA 9: Comportamento da Renda (R$), níveis de pobreza e desigualdade em Uberlândia (1991-2010) 

 1991 2000 2010 

Renda per capita 588,98 768,83 1.001,45 

% de extremamente pobres 2,50  1,71  0,70 

% de pobres 12,50  9,01  2,98 

Índice de Gini 0,53  0,56  0,50 

Fonte: Atlas Brasil (2013). (Fontes primárias: PNUD, IPEA e Fundação João Pinheiro). 
 

Certamente, o crescimento do PIB da cidade tem tido um crescimento intenso, sendo 

quase multiplicado por seis, em apenas treze anos, como indica o Gráfico 11.  

 
GRÁFICO 11: Comportamento do PIB, a preços correntes, de Uberlândia (2002-2015) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. (Fontes primárias: IBGE, 2018d e IBGE, 2018f). 

 

Porém, o crescimento da atividade econômica deve ser muito bem considerado de 

antemão, pois há efeitos colaterais, que no longo prazo tendem a alcançar a sociedade. O 

crescimento da atividade e da renda (especialmente a per capita) deve observar aspectos 

quantitativos e qualitativos. Nesse sentido, é necessário pensar em desenvolvimento 
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(município) 

Economist). É necessário que a atividade econômica consiga gerar benefícios equânimes para 

todos, sob o risco dela própria tornar-se sua própria autolimitação em face da exaustão de seus 

recursos (naturais e humanos) e de condições sociopolíticas que impossibilitem um ambiente 

econômico estável. 

O desenvolvimento socioeconômico pressupõe um sistema de aferição mais abrangente, 

constituindo construtos que englobam variáveis de naturezas distintas, sociais, econômicos e 

ambientais. Dessa forma, o desenvolvimento desejável é aquele que se aproxima mais de 

critérios e políticas públicas que garantam seja sustentável e, talvez, sustentado. Em 1998, 

quando John Elkington consagrou seu conceito da “Triple Botton Line”, ele consolidou toda 

uma teoria de sustentabilidade em estudos organizacionais. Sua teoria tem conquistado 

inúmeros adeptos que aceitam que seja essencial uma harmonização dos objetivos e 

desempenhos das firmas segundo os critérios da sustentabilidade, detalhados nas dimensões 

social, econômica e ambiental (ELKINGTON, 1997). Ainda que não empreguem a mesma 

terminologia, Gerald Meier e Joseph Stiglitz, ao discutir a questão do desenvolvimento, 

destacam o papel que o ambiente, educação, saúde, urbanização, alimentação e demografia, 

todos noções comum a questões ambientais e sociais, têm na real aferição do desenvolvimento 

de uma economia, complementando critérios de medidores macroeconômicos, como a 

produção agregada (PIB ou PNB) (MEIER; STIGLITZ, 2001). 

Caso os critérios da renda per capita e da renda agregada fossem suficientes, talvez, a 

variação do IDHM de Uberlândia tivesse tido um aumento mais sensível (Gráfico 12).  

 
GRÁFICO 12: Evolução do IDHM de Uberlândia (1991 a 2010)  

 
Fonte: Atlas Brasil (2013). (Fontes primárias: PNUD, IPEA e Fundação João Pinheiro). 
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Ainda assim, as estatísticas disponíveis para os Gráficos 11 e 12 – respectivamente com 

um “n” de apenas 13 ocorrências, anuais entre 2002 e 2014; e com “n’” de apenas 3 ocorrências, 

em 1991, 2000 e 2010 – não permitem fazer uma relação entre as inclinações das retas, 

tampouco podem suportar maiores inferências.  

O Gráfico 13 apresenta as variações do Gini para Uberlândia, no período entre 1991 e 

2010; que foi marcado por três momentos distintos: (i) dos últimos anos do período 

inflacionário crônico, iniciado com a primeira crise do Petróleo em 1973; (ii) da transição de 

implementação do Plano Real, a fim de controlar aquela inflação (de 1995 a 2002); e (iii) do 

segundo governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC, de 1999 a 2002), com as medidas 

amargas da política do Tripé Macroeconômico até sua consolidação, no dois primeiros 

governos do Partido dos Trabalhadores, com sensível melhora dos indicadores sociais (de 2003 

a 2010). 

 

GRÁFICO 13: Comportamento do Gini para Uberlândia (1991 a 2010) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. (Fontes primárias: BRASIL, 2018). 

 

Esses três períodos embutidos de 1991 a 2010, testemunharam, por diversos fatores, um 
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2010. O coeficiente Gini – ao contrário do IDH que vai de 0 a 1, aumentando conforme a 

qualidade de vida melhora4 – decresce de 1 a 0. Quanto menor o índice, menor a desigualdade 
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e melhor a distribuição de renda e a justiça social5. O Gráfico 13 revela um comportamento 

particular em relação às demais estatísticas (PIB, PIB per capita e IDH). O Gini teve uma piora 

sensível entre 1991 e 2000, recuperando-se depois para níveis melhores, sem paralelo até então. 

Qual seria a relação entre essas diferenças de comportamentos das curvas? Essa pergunta fica 

como uma ideia de pesquisa futura, pois é hora de concluir com algumas considerações sobre 

a composição da carga tributária em Uberlândia e o impacto do ICMS sobre as famílias de baixa 

renda. 

 

 

3.3. O ICMS e a renda das famílias em Uberlândia 

O ICMS é o imposto incidente sobre todas as operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, inclusive em operações e prestações iniciadas no exterior. Ele é um imposto 

estadual e do Distrito Federal (DF), assim são os estados e o DF os entes que têm competência 

para institui-lo e determinar sua respectiva alíquota, consoante à CF/88, art. 155, II, art. 155, 

§2.º, XII e art. 155, § 2.º, XII, g).  

Entretanto, devido à potencialidade de geração de conflitos fiscais entre os membros da 

Federação, a Constituição prevê a necessidade de Lei Complementar (que exige um processo 

legislativo mais detalhado e discutido) para assuntos ligado a esse tributo e delega inclusive 

competências ao Senado sobre o regime de fixação de suas alíquotas (Alexandre, 2016). 

O ICMS é também o tributo que, individualmente, mais contribui para a carga tributária 

brasileira (Gráfico 15), isto é, é aquele com a maior arrecadação entre todos os que compõe o 

sistema tributário nacional (Alexandre, 2016).  

                                                 

do contexto que gera aquela renda. Ele busca oferecer uma medida síntese de elementos que refletem relações 

além da mera mediação do resultado da produção econômica. Ele varia de 0 a 1, sendo que quanto maior o IDH, 

maior o nível de desenvolvimento do grupo. De 0 a 0,499, considera-se um baixo nível de desenvolvimento. Entre 

0,5 e 0,799, equivale aos países em desenvolvimento. Acima de 0,8, considera-se desenvolvido. 

5 “O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento de medida do grau de 

concentração de renda em determinado grupo, apontando a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e mais 

ricos. Numericamente, varia de 0 a 1 (ou de 0 a 100). O valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, 

todos têm a mesma renda. O valor 1 (ou 100) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. 

Na prática, o Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos” (IPEA, 2004). 
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O Gráfico 14 apresenta a contribuição da arrecadação de cada ente federativo (União, 

estados, municípios e Distrito Federal) na carga tributária nacional, sendo que o DF tem 

competência dupla, i.e., para tributos estaduais e municipais.  

 

GRÁFICO 14: Proporção da carga tributária por competência (2016) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. (Fonte primária: RECEITA FEDERAL, 2017). 

 

O Gráfico 15 apresenta a contribuição da arrecadação de cada tributo (federais, 

estaduais e municipais) para a carga tributária total. Se considerarmos que o item Outros Fed 

engloba a soma de diferentes tributos federais não discriminados (como taxas notariais, 

contribuições previdenciárias não discriminadas, etc.), é possível confirmar o argumento de 

Alexandre (2016) de que o ICMS é não só o imposto de maior arrecadação no país, mas o 

tributo que mais arrecada. 

 

GRÁFICO 15: Proporção da carga tributária por tributo (2016) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. (Fonte primária: RECEITA FEDERAL, 2017). 
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 Como já visto, ele é um imposto indireto e regressivo, incidindo também sobre 

atividades cuja natureza seja dupla, como em restaurantes, que além de vender um produto, 

também prestam um serviço. Nesse caso, o tributo devido pelo estabelecimento é o ICMS e não 

o ISS.  

Essa discussão foge ao escopo deste trabalho, pois a decisão sobre qual seria o imposto 

passível de cobrança, ISS ou ICMS, depende da respectiva subsidiariedade entre eles, conforme 

a legislação; mas registre-se que, no Brasil, a bitributação não é permitida, assim em caso de 

dúvida, a decisão é plenamente resolvível, com base na legislação, embora complexa. 

  Para a presente discussão, o importante é na verdade a relação entre as características 

indireta e regressiva desse imposto, a noção de capacidade contributiva e a classificação de 

tributos em fiscal ou extrafiscal (Alexandre, 2016). Tributos fiscais são aqueles cuja principal 

finalidade é arrecadar recursos para o tesouro (e.g., IR, ICMS, ISS), para financiamento geral 

do Estado.  

A extrafiscalidade, entretanto, relaciona-se aos tributos que têm uma finalidade 

específica de intervir em uma dada situação social ou econômica, sob a forma de um 

instrumento de política pública, como o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) ou o 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) – teoricamente incidindo sobre pessoas 

com maior acesso à movimentação financeira ou patrimônio, assim, de maior renda – ou sobre 

o Imposto sobre Importações (II) e o Imposto sobre Exportações (IE), dois tributos clássicos de 

política fiscal macroeconômica.  

 Apesar da Constituição permitir a seletividade na atribuição das alíquotas do ICMS, isto 

é, diminuírem conforme a essencialidade do produto ou serviço (CF, art. 155, § 2.º, III), o que 

poderia dar-lhe um tom extrafiscal, na medida em que houvesse de fato um ajuste de seus 

valores conforme a capacidade contributiva e uma maior isonomia em sua incidência, o tributo 

permanece predominantemente com uma finalidade fiscal (ALEXANDRE, 2016).  

Na prática, as alíquotas do ICMS não fazem a distinção justa sobre a essencialidade do 

produto ou serviço vis-à-vis a capacidade econômica do contribuinte, como o faz o IPI, mas 

este, ao mesmo tempo, tem sua extrafiscalidade comprometida na medida em que deixa de 

incidir sobre a importação de itens de luxo como lanchas, helicópteros, etc., ao contrário do que 

ocorre com itens essenciais a toda população (ALEXANDRE, 2016). 

 Dessa forma, o ICMS constitui um caso particular no sistema tributário nacional, ele é 

um imposto indireto, regressivo, suas alíquotas não respeitam necessariamente a uma lógica de 



57 

essencialidade e capacidade econômica do contribuinte, ocorre em cascata e permanece com 

uma função essencialmente fiscal, como visto até aqui, ao longo deste trabalho.  

Isto é, torna-se possível argumentar que seu objetivo, na prática, seja atender às 

necessidades fiscais do Estado e não suas necessidades extras ficais, cujos destinatários sejam 

o bem-estar social e a redução de diferenças regionais ou do emaranhando de desigualdade da 

sociedade brasileira (BARROS, HENRIQUES, MENDONÇA, 2001; MEDEIROS, 2016; 

COSTA, 2018), isto é, os hiatos sociais, econômicos e políticos entre seus contribuintes 

pagadores de tributos.  

Na medida em que esse Estado tem sua representatividade questionada, inclusive na 

forma de um déficit democrático (conforme igualmente argumentado ao longo deste trabalho, 

em especial na seção 2. Contextualização), o ICMS torna-se uma “jabuticaba” – para usar um 

termo coloquial que tem se tornado comum nos meios de comunicação para designar soluções 

ou arranjos encontrados apenas no Brasil – que é saboreada por poucos em detrimento de 

muitos.  

A fim de ilustrar a desigualdade na incidência do ICMS sobre as famílias com menores 

rendas, em Uberlândia, bem como nos demais entes da Federação, faz-se necessário dar uma 

medida de seu peso na arrecadação do município e como essa arrecadação e essa tributação, o 

ICMS em específico, se comparam com a renda da população. 

A Tabela 10 apresenta a receita corrente do município de Uberlândia proveniente de 

seus tributos municipais – ISS, ITBI, IPTU, Contribuição para o Custeio do Serviço de 

Iluminação Pública, COSIP, contribuições de melhoria, taxas de alvará/licenciamento, taxa de 

coleta de lixo, e contribuições sociais de seus servidores (ALEXANDRE, 2016) – entre 2013 e 

2016.  

 

TABELA 10: Receita tributária municipal de Uberlândia, em Reais (2013-2016) 

Tributo 2013 2014 2015 2016 

Impostos sobre 

Patrinmônio/Renda 
104.883.184,85 126.064.438,62 138.847.249,43 151.276.246,27 

ISS 158.606.081,52 182.496.540,26 200.804.843,37 215.511.850,84 

Taxas 29.515.395,03 26.917.646,22 30.036.758,07 33.401.674,00 

Contribuição de 

Melhoria 
6.224,50 2.522,28 0,00 0,00 

Total da Receita 293.010.885,90 335.481.147,38 369.688.850,87 400.189.771,11 

Fonte: Elaborada pelo autor. (Fonte secundária: DEEPASK, 2018a; fontes primárias: Tesouro Nacional e IBGE). 

 

 Complementarmente, o sistema tributário nacional prevê uma série de transferências 

(veja Quadro 2, na seção 3.1. A carga tributária, regressividade e desigualdade) de parcela dos 
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impostos arrecadados pelos estados e pela União para os municípios. Giambiagi e Além (2011) 

destacam que, ao mesmo tempo que a CF/88 buscou fortalecer a Federação, usando, entre 

outros meios, a concentração da arrecadação no governo central (veja Tabela 6, na seção 3.1. A 

carga tributária, regressividade e desigualdade), a Constituição limitou o uso desses recursos 

disponíveis pela União impondo transferências constitucionais, de cima para baixo, para os 

estados, o DF e os municípios, bem como dos estados para os municípios. 

Dessa forma parcelas das receitas da União, arrecadadas na forma de tributos federais, 

são repassadas aos estados, DF e municípios. Como já discutido anteriormente, esse complexo 

sistema tem o objetivo de garantir o pacto federativo, provendo recursos para que os municípios 

possam gozar de sua autonomia financeira e política. Ao mesmo tempo esse compartilhamento 

de recursos permite que a União direcione recursos para reduzir desigualdades regionais e 

fomentar o equilíbrio socioeconômico entre os entes da Federação.  

Essas transferências são regulamentadas pela própria CF/88 e partem do Fundo de 

Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM); do Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (FPEX); e do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), todos alimentados pelas contribuições das arrecadações 

da União; e da partilha do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (TESOURO 

NACIONAL, 2018). Sistema semelhante é alimentado pela arrecadação estadual e tem como 

destino repasses para seus respectivos municípios (veja Tabela 6, na seção 3.1. A carga 

tributária, regressividade e desigualdade). 

A Tabela 11 apresenta as transferências tributárias do estado de Minas Gerais para o 

município de Uberlândia, referente aos tributos estaduais – ICMS, ITCMD, IPVA, taxas, 

contribuições de melhoria e contribuições sociais de seus servidores (ALEXANDRE, 2016) – 

que são efetuadas conforme estabelecido pela  

 

TABELA 11: Transferências estaduais para o município de Uberlândia, em Reais (2013-2016) 

Item 2013 2014 2015 2016 

ICMS 308.327.925,60 404.243.285,65 396.726.472,30 419.012.033,81 

IPI 5.507.416,91 7.034.534,04 7.222.641,86 5.189.476,29 

IPVA 68.351.463,24 94.297.197,33 108.602.275,08 119.089.534,32 

Total das transferências 382.186.805,75 505.575.017,02 512.551.389,24 543.291.044,42 

Fonte: Elaborada pelo autor. (Fonte primária: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, 2018). 

 

 A tabela 12, por sua vez, apresenta os repasses da União para o município de Uberlândia, 

entre 2013 e 2016, referente à partilha dos tributos federais arrecadados, conforme discriminado 
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na CF/88. 

 

TABELA 12: Transferências constitucionais da União para o município Uberlândia, em Reais (2013-2016) 

 2013 2014 2015 2016 

Transferências Federais 206.013.633,01 232.076.990,80 242.381.996,00 275.994.881,25 

Fonte: Elaborada pelo autor. (Fonte primária: TESOURO NACIONAL, 2018). 

 

 A Tabela 13 apresenta, então, a soma dos recursos disponíveis para o município 

oriundos de sua arrecadação e desses repasses. É importante destacar que ainda há outras 

receitas correntes e de capital que não estão incluídas nesse total.  

 

TABELA 13: Receita tributária total disponível para o município de Uberlândia, em Reais (2013-2016) 

  2013 2014 2015 2016 

Transferências Federais 206.013.633,01 232.076.990,80 242.381.996,00 275.994.881,25 

Transferências Estaduais 382.186.805,75 505.575.017,02 512.551.389,24 543.291.044,42 

Receita Tritutária Municipal 293.010.885,90 335.481.147,38 369.688.850,87 400.189.771,11 

Receita Tributária Disponível 881.211.324,66 1.073.133.155,20 1.124.622.236,11 1.219.475.696,78 

Fonte: elaborada pelo autor a partir das Tabelas 10, 11 e 12. 

 

As Tabelas 11, 12 e 13, então, dão uma dimensão do montante que o município conta, 

anualmente, proveniente de tributos, para custear seus gastos correntes e de capital, em especial 

no cumprimento de suas políticas públicas e manutenção de sua máquina administrativa. 

Teoricamente, esse montante deveria ter aplicações fiscais e extrafiscais, algumas 

discricionárias, outras vinculadas (à educação e à saúde, por exemplo), conforme previsto na 

Constituição Federal de 1988. 

Para ilustrar como a receita tributária de Uberlândia se compara às demais receitas do 

município, a Tabela 14 mostra as principais receitas, a preço corrente, que compõe sua receita 

total. Vale destacar que as transferências federais e estaduais para o município aparecem sob a 

rubrica “Transferências Correntes” (TESOURO NACIONAL, 2014). 

 

TABELA 14: Receita total de Uberlândia e principais fontes de receita, em Reais (2013-2016) 

item 2013 2014 2015 2016 

Receita Total 1.416.754.862,91 1.597.862.397,12 1.721.807.575,41 1.917.290.339,96 

Receitas Correntes 1.468.689.337,28 1.621.738.275,93 1.742.735.040,26 1.875.389.194,77 

Receita tributária 293.010.885,90 335.481.147,38 369.688.850,87 400.189.771,11 

Receitas de Contribuições 56.589.713,82 62.655.071,50 83.054.965,57 86.360.612,57 

Receita Patrimonial 40.372.248,57 30.043.390,16 47.233.712,43 48.979.192,02 

Receita Agropecuária 0,00 0,00 46.676,76 4.425,60 

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receita de Serviços 124.479.827,33 137.998.711,78 150.506.841,64 178.850.385,05 

Transferências Correntes 872.866.486,35 951.071.350,73 1.007.202.017,57 1.079.359.448,15 

Outras Receitas Correntes 81.370.175,31 104.488.604,38 85.001.975,42 81.645.360,27 

Receitas de Capital 32.795.790,25 38.819.349,39 27.812.155,33 108.173.512,52 

(continua) 
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item 2013 2014 2015 2016 

Operações de crédito 4.425.564,27 2.053.210,38 8.070.233,75 85.185.665,21 

Alienação de Bens 11.972.225,22 12.948.578,49 13.344.215,09 11.632.873,46 

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferências de Capital 16.033.334,64 23.666.099,80 6.254.686,66 11.216.311,73 

Outras Receitas de Capital 364.666,12 151.460,72 143.019,83 138.662,12 

Fonte: Elaborada pelo autor. (Fonte primária: COMPARA BRASIL, 2018). 

 

A Tabela 14 sozinha, assim, já poderia indicar como os repasses do ICMS tem de fato 

um peso na receita do município. Contudo, o Gráfico 16, que apresenta uma comparação entre 

o percentual de participação da receita tributária municipal na receita total, de Uberlândia, e o 

percentual de participação do ICMS repassado, pelo Estado para o município do estado, nesse 

mesmo total, entre 2013 e 2016, pode ajudar ainda mais a avaliar esse quadro.  

 

GRÁFICO 16: Percentual de participação da receita tributária na receita total, em Uberlândia (2013-2016) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. (Fonte Primária: Compara BRASIL, 2018 e Portal da Transparência do Estado de 

Minas Gerais, 2018). 

 

 Observa-se que há uma relativa constância nessas participações, mas que o ICMS, 

sozinho, tem uma participação não só significativa e com maio variação (entre 21,76% e 

25,30%), bem como também tem uma aior que a receita tributária municipal total (entre 20,68% 

e 21,47%), fato que suporta a relevância do ICMS para as contas e políticas públicas locais. 

Abordando o tema, agora, pela perspectiva do contribuinte, do trabalhador, vejamos 

como a renda das famílias se encaixa nesse contexto. 

O Gráfico 17 apresenta as séries históricas (2006-2016) do comportamento dos números 

de pessoal ocupado e de pessoal ocupado assalariado, no município.  
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GRÁFICO 17:Número de pessoal ocupado/assalariado, em Uberlândia (2006-2016) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. (Fonte Primária: IBGE, 2018g). 

 

 Observa-se que o número de assalariados acompanhou o desempenho positivo da 

economia nacional até 2014, quando para de crescer, para em seguida acompanhar a recessão 

que se instalara no país. Mostra também que a diferença entre o pessoal ocupado e o pessoal 

ocupado assalariado não é tão significativa, indicando que a maior parte das famílias no 

município vivem de salários.  

 Por exemplo, em 2016, havia 204.534 pessoas assalariadas dentro de um total de 

237.667 pessoas ocupadas, indicando que apenas 13,94% desse total da população não vive de 

salários, ou seja, 33.133 pessoas. Contudo, é importante ter o cuidado de reconhecer que entre 

essas 33.133 pessoas há desde profissionais liberais até trabalhadores informais, ou 

formalizados como Microempresa Individual (MEI).  

O Gráfico 18 mostra, para o mesmo período, a renda média do pessoal ocupado 

assalariado, em múltiplos do salário mínimo, no município.  

 

GRÁFICO 18:Salário mensal médio do pessoal ocupado (x salário mínimo), em Uberlândia (2006-2016) 

(continua) 
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GRÁFICO 18:Salário mensal médio do pessoal ocupado (x salário mínimo), em Uberlândia (2006-2016) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. (Fonte Primária: IBGE, 2018g). 

 

O objeto primeiro deste estudo são as famílias de baixa renda (veja seção 1.3. Objetivos 

e seção 3.1. Carga tributária regressividade e desigualdade), entretanto, por limitação de 

estatísticas disponíveis, a discussão prosseguirá focando em uma parcela dessas famílias, isto 

é, nas pessoas ocupadas e assalariadas. O Gráfico 18, então, evidencia que, em uma média 

normalizada, grande parte da população assalariada do município sofre as consequências da 

regressividade do ICMS, posto que, em média, seus salários não são superiores a mais 2,6 vezes 

o salário mínimo. Essa interpretação é reforçada se considerarmos a Tabela 15. 

 

TABELA 15: População em Uberlândia (1991, 2000 e 2010) 

 População 

(1991) 

% do Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do Total 

População total 367.061 100,00 501.214 100,00 604.013 100,00 

Homens 180.426 49,15 245.701 49,02 294.914 48,83 

Mulheres 186.635 50,85 255.513 50,98 309.099 51,17 

População urbana 358.165 97,58 488.982 97,56 587.266 97,23 

População rural 8.896 2,42 12.232 2,44 16.747 2,77 

Fonte: adaptada de Atlas Brasil (2013). (Fontes primárias: PNUD, IPEA e Fundação João Pinheiro). 
 

 O IBGE (2018g) estima que a população do município seja hoje (2018) de 683.247 

pessoas. Por exemplo, da Tabela 15, tem-se que, em 2010, a população total de Uberlândia era 

de 604.013 pessoas. Pelo Gráfico 17, tem-se que, no mesmo período (2010), havia 211.108 

pessoas ocupadas, sendo 179.222 assalariadas. Levando-se também em consideração o tamanho 

médio das famílias, na região Sudeste como sendo 3,14 pessoas – segundo a POF 2008-2009 

(IBGE, 2017), variando de 2,64 a 3,44 dependendo da faixa de renda familiar –, mas se 

considerarmos apenas as faixas de pessoas com renda de até 2,6 salários mínimos, essa média 
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do tamanho das famílias cai para 2,91 pessoas. Dividindo-se o total da população, em 2010, 

604.013 pessoas, pelo total de pessoas ocupadas, 211.108 pessoas, tem-se uma estimativa de 

famílias com 2,86 pessoas, que não foge muito desse exercício especulativo. Esses achados, 

com base na Tabela 15, confirmam, ainda que apenas especulativamente, as estatísticas do 

Gráfico 18 e evidenciam a faixa de renda predominante no município (i.e., 2,6 salários).  

Com base nessas considerações, torna-se possível, então, agora, investigar qual parcela 

dessas pessoas assalariadas é mais impactada pela regressividade do ICMS. 

 Para isso, é possível, mais uma vez recorrer à POF 2008-2009 (IBGE, 2017). Tome-se, 

por exemplo, as despesas das famílias com alimentação, das famílias no Brasil (Tabela 16). 

Como vimos, mesmo no caso da alimentação fora do lar, o ICMS incide, de forma indireta 

como já explicado, sobre todo e qualquer tipo de despesa com esse item, seja em compras em 

mercados ou em restaurantes, por exemplo. 

 

Tabela 16: Despesa com alimentação e seu peso na renda familiar, no Brasil (2008-2009) 

Faixa de Renda (em R$) 
Até  

830,00 

830,01  

a  

1.245,00 

1.245,01  

a  

2.490,00 

2.491,01 

a 

4.150,00 

4.150,01 

a 

6.225,00 

6.225,01  

a 

 10.375,00 

Mais de 

10.375,01 

Despesa (em R$) 207,15 279,02 378,83 522,66 655,45 842,79 1.198,14 

Percentual da despensa 

na renda total 
27,80 24,80 20,90 16,70 13,70 11,70 8,50 

Fonte: Elaborado pelo autor. (Fonte primária: IBGE, 2017). 

 

 É interessante comparar esses resultados como aqueles equivalentes às despesas com 

vestuário, pelas famílias, no Brasil (Tabela 17). 

 

Tabela 17: Despesa com vestuário e seu peso na renda familiar, no Brasil (2008-2009) 

Faixa de Renda (em R$) 
Até  

830,00 

830,01  

a  

1.245,00 

1.245,01  

a  

2.490,00 

2.491,01 

a 

4.150,00 

4.150,01 

a 

6.225,00 

6.225,01  

a 

 10.375,00 

Mais de 

10.375,01 

Despesa (em R$) 40,43 58,90 96,64 155,39 202,01 289,68 454,70 

Percentual da despensa 

na renda total 
5,40 5,20 5,30 5,00 4,20 4,00 3,20 

Fonte: Elaborado pelo autor. (Fonte primária: IBGE, 2017). 

 

 Observa-se a relativa essencialidade de itens relacionados à alimentação vis-à-vis itens 

relacionados ao vestuário, bem como a Tabela 16 evidencia uma maior regressividade nos itens 

de alimentação – apesar de precisarem todos precisarem de vestimenta. Ainda, seria razoável 

pressupor que questões estéticas e pressões de consumo sejam sentidas mais sobre faixas de 

maior poder aquisitivo, quanto a itens como roupas e sapatos, que sobre as de menor renda. 

 Essas considerações são igualmente suportadas, quando se destacam da POF as 
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estatísticas referentes à região Sudeste, onde a regressividade se faz igualmente sentir sobre as 

despesas com alimentação vis-à-vis vestuário (tabela 18 e Tabela 19). 

 

Tabela 18: Despesa com alimentação e seu peso na renda familiar, na região Sudeste (2008-2009) 

Faixa de Renda (em R$) 
Até  

830,00 

830,01  

a  

1.245,00 

1.245,01  

a  

2.490,00 

2.491,01 

a 

4.150,00 

4.150,01 

a 

6.225,00 

6.225,01  

a 

 10.375,00 

Mais de 

10.375,01 

Despesa (em R$) 189,50 256,96 372,53 521,97 650,88 865,47 1.239,85 

Percentual da despensa 

na renda total 
22,80 22,60 20,10 16,80 13,60 11,80 8,70 

Fonte: Elaborado pelo autor. (Fonte primária: IBGE, 2017). 

 

Tabela 19: Despesa com vestuário e seu peso na renda familiar, na região Sudeste (2008-2009) 

Faixa de Renda (em R$) 
Até  

830,00 

830,01  

a  

1.245,00 

1.245,01  

a  

2.490,00 

2.491,01 

a 

4.150,00 

4.150,01 

a 

6.225,00 

6.225,01  

a 

 10.375,00 

Mais de 

10.375,01 

Despesa (em R$) 39,25 51,31 90,04 143,07 186,26 271,66 384,86 

Percentual da despensa 

na renda total 
4,70 4,50 4,90 4,60 3,90 3,70 2,70 

Fonte: Elaborado pelo autor. (Fonte primária: IBGE, 2017). 

 

 Para tentar ilustrar a relação entre o ICMS e a renda das famílias, elaborou-se a Tabela 

20, que apresenta a evolução da arrecadação do ICMS referente a Uberlândia – a partir dos 

dados sobre as transferências cabíveis ao município (veja Tabela 11, acima) –; a evolução do 

salário mensal médio – a partir dos dados da série histórica do salário mínimo em Minas Gerais 

(TRTMG, 2018) e das estatísticas do Gráfico 18, acima –; e o PIB per capita do município 

(DEEPASK, 2018a).  

 

Tabela 20: Repasse de ICMS, Salário Mensal Médio e PIB/hab., em Uberlândia, em R$ (2006-2016) 

  ICMS Salário Mensal Médio PIB per capta 

2006 138.724.546,35 1.015,00 17.230,78 

2007 164.194.468,41 1.102,00 20.312,34 

2008 208.979.756,57 1.203,50 22.899,47 

2009 194.786.571,15 1.302,00 25.367,89 

2010 246.309.935,92 1.377,00 31.374,45 

2011 262.623.706,71 1.512,00 31.954,70 

2012 327.247.408,22 1.471,50 36.861,91 

2013 308.327.925,60 1.679,40 39.770,62 

2014 404.243.285,65 1.898,40 43.366,06 

2015 396.726.472,30 1.954,80 44.612,40 

2016 419.012.033,81 2.288,00 * * *  

Fonte: Elaborada pelo autor. (Fontes primárias: Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais, 2018; IBGE, 

2018g; TRTMG, 2018; DEEPASK, 2018a). 

 

Ao verificarmos a correlação entre as séries do repasse de ICMS recebido pelo 

município e do salário mensal médio (Tabela 20), foi encontrado o valor de 0,954290607, ou 

seja, indicando uma relação muito forte entre elas. O mesmo ocorreu ao verificarmos a 
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correlação entre as séries do repasses do ICMS e do PIB per capita, nesse caso, com o valor de 

0,978055698, acima de 0,9 também, ou seja, indicando uma correlação muito forte. 

 Por fim, se considerarmos os números e a tendência da receita tributária per capita e do 

PIB per capita, de Uberlândia, Gráficos 19 e 20, respectivamente, é possível, primeiro, 

identificar que a receita tributária (per capita) municipal acompanha a tendência de crescimento, 

ao longo dos anos da carga tributária brasileira (Gráfico 8, na seção 3.1. A carga tributária, 

regressividade e desigualdade); segundo, que o PIB per capita também acompanha essa 

tendência. 

 

GRÁFICO 19: Receita tributária per capita, em Uberlândia, em R$ (2013-2015) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. (Fonte secundária: DEEPASK, 2018a; fontes primárias: Tesouro Nacional e IBGE). 

 

 É possível então questionar ainda – permanecendo, então, uma sugestão para pesquisa 

futura – se o crescimento econômico representado pelo crescimento do PIB per capita (Gráfico 

20) seria capaz de tratar a questão da desigualdade, como o contra-argumento desenvolvido na 

seção 3.2. Renda e índices socioeconômicos de Uberlândia, ou mesmo de contornar, também 

ou ao menos, a questão da regressividade do ICMS, precisamente um dos contribuidores para 

essa desigualdade, conforme o argumento central deste trabalho. 

 

GRÁFICO 20: PIB per capita em Uberlândia em comparação com a média nacional, em R$ (1999-2015) 

(continua) 
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GRÁFICO 20: PIB per capita em Uberlândia em comparação com a média nacional, em R$ (1999-2015) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. (Fonte secundária: DEEPASK, 2018a; fontes primárias: Tesouro Nacional e IBGE). 

 

 A resposta a tal questionamento pode estar relacionado às diversas estatísticas que 

apontam para uma melhora sensível no nível de renda, não só a partir do primeiro governo do 

Partido dos Trabalhadores, como também já às suas vésperas, durante o governo FHC, em que 

o Plano Real se consolidava, eliminando o fantasma do imposto inflacionário, como as medidas 

amargas da política do Tripé Macroeconômico se consolidavam (veja Gráfico 21). 

 

GRÁFICO 21: Renda familiar per capita, em Uberlândia, em R$ (1991, 2000, 2010) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. (Fonte secundária: DEEPASK, 2018c; fontes primárias: Tesouro Nacional e IBGE). 

 

 O fechamento desta seção, então, se dá com o retorno à questão da capacidade do 

crescimento econômico, como medidor de indicadores agregados, em proporcionar a melhoria 

de vida da população e a solução ou mitigação de aspectos histórico de desigualdade social, 
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econômica e política, na sociedade, que tem na regressividade do ICMS apenas mais uma de 

suas expressões.  

Foram verificadas diversas instâncias que indicam que o ICMS tem uma relação forte 

com o tamanho do PIB per capita e da renda mensal média per capita. Verificou-se também que 

a regressividade do ICMS e as falhas em observar o critério de seletividade atribuído a ele no 

Texto Constitucional são evidenciadas na forma como as despesas ocorrem nas famílias; bem 

como que, proporcionalmente, despesas em itens essenciais, como alimentação e vestuário, tem 

um comportamento regressivo nas despesas das famílias, com claros reflexos em sua renda, 

também. Na medida em que o ICMS tem a mesma alíquota para produtos comuns às cestas de 

compras de famílias de diferentes classes de renda, percebe-se, então, que o peso desse tributo 

será maior para as famílias de classes de renda mais baixas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A questão tributária, no Brasil, recorrentemente volta à pauta dos noticiários, do 

parlamento e de campanhas eleitorais, refletindo não só sua relevância, mas também aspectos 

que demandam atenção e implicam ajustes. Um desses aspectos é a relação entre diversos tipos 

de tributos e instâncias de injustiça social que decorrem deles (FERREIRA, 2006; MARTINS, 

2009; DE CASTRO, DOS SANTOS, RIBEIRO, 2010; ALVES, 2012; GOMES, 2015; LODI 

RIBEIRO, 2015). 

A ideia deste trabalho nasceu dessa constatação e do peso que o Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) tem sobre as famílias de baixa renda 

no país (WERNECK VIANNA, S. et al. 2000). No caso deste trabalho, o foco foi a relação 

entre o ICMS e a renda das famílias na base da pirâmide social, na cidade de Uberlândia, como 

principal centro econômico e demográfico da mesorregião do TMAP. 

A escolha desse tributo foi por conta de algumas de suas características que são 

responsáveis por esse efeito, injusto, sobre as rendas dos mais pobres, isto é, o fato de ser um 

imposto indireto e ser regressivo em relação à renda do contribuinte, ou das famílias 

(OLIVEIRA 2012; FERREIRA, 2015; HILLE, M. L.; NOGUEIRA, 2017). 

 Assim, em termos de procedimentos metodológicos, este trabalho buscou como objetivo 

geral analisar os efeitos da tributação do ICMS sobre a população de baixa renda, na cidade de 

Uberlândia, mesorregião do TMAP, no estado de Minas Gerais, Brasil (seção 1.3. item 1.3.1.). 

Para tal, buscaram-se diferentes dados estatísticos. Primeiro, buscou-se identificar o valor do 

ICMS arrecadado no município, pelo estado de Minas Gerais, por meio de dados sobre o repasse 

constitucional de parte da arrecadação federal e estadual para os municípios (Gráfico 10 e 

Tabelas 11 e 20). Em seguida, buscaram-se dados e séries históricas sobre o salário mensal 

médio (Gráfico 18 e Tabela 20), sobre o PIB per capita (Gráfico 20 e Tabela 20) e sobre a renda 

familiar per capita (Gráfico 21), no município.  

Para gerar os conhecimentos e coletar os dados necessários para essa análise, foi 

estabelecido como primeiro objetivo específico desenvolver uma fundamentação teórica 

pertinente ao tema (seção 1.3.2.1.). Assim, a partir de um levantamento bibliográfico e estudo 

dos textos selecionados, elaborou-se a seção 2. Contextualização. Conforme a construção e 

estudo dessa fundamentação, verificou-se a razoabilidade de uma relação entre a injustiça de 

nosso sistema tributário – em especial a regressividade de alguns de seus impostos, como o 

ICMS – e a formação socioeconômica do Brasil, particularmente com base em seu 

patrimonialismo. Verificou-se, nas seções 2.2 Formação socioeconômica, patrimonialismo e 
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déficit democrático no Brasil e 2.3. Estado patrimonialista e desigualdade, que o 

patrimonialismo no Estado brasileiro reflete na sociedade em geral, contribuindo para um 

déficit democrático que reduz a capacidade da população, em quase todas suas faixas de renda 

e socioeconômicas, de influir na legislação tributária, por conseguinte agravando desigualdades 

históricas na sociedade brasileira (BARROS, HENRIQUES, MENDONÇA, 2001; 

MEDEIROS, 2016; COSTA, 2018), que não se limita à esfera econômica, alcançando um 

emaranhado de variáveis (COSTA, 2018) – conforme o segundo objetivo específico deste 

trabalho (seção 1.3.2.2.). 

Em seguida, conforme seu terceiro objetivo específico (seção 1.3.2.3.), buscou-se 

estudar e apresentar parte do sistema tributário brasileiro, comparando-o com aquele de países 

em desenvolvimento e com países da OCDE (Tabelas 3 a 6, Gráficos 1 a 8 e Quadros 1 e 2). 

Também se dedicou uma seção ao estudo de aspectos demográficos, econômicos e 

sociais da cidade de Uberlândia, discutindo-se sua centralidade (2.4. A geografia econômica de 

Uberlândia), seus indicadores e índices (3.2. Renda e índices socioeconômicos de Uberlândia). 

Verificou-se que sua centralidade a torna um caso relevante de estudo de caso, conferindo 

razoabilidade para usá-la como um espelho regional de uma realidade mais ampla, a nacional, 

do próprio Brasil. Complementarmente, os indicadores e índices econômicos e sociais relativos 

a Uberlândia corroboraram sua aplicabilidade como objeto de um estudo de caso e permitiu 

contextualização necessária para o atingimento de nosso último objetivo específico. 

Esse último objetivo buscou levantar dados e considerações específicas sobre o ICMS, 

arrecadado no estado de Minas Gerais, dentro do município de Uberlândia, à luz da renda das 

famílias. Investigou-se, assim a relação entre desigualdade social, regressividade tributária e a 

renda das famílias (seção 1.3.2.4.). Utilizando dados da POF 2008-2009 (IBGE, 2017), foi 

possível verificar como a regressividade se expressa nas despesas das famílias em suas 

diferentes faixas de renda (Tabelas 16 a 19). Verificou-se, também, uma forte correlação entre 

as séries do repasse de ICMS recebido pelo município e do salário mensal médio, bem como 

entre as séries desse repasse e do PIB per capita (Tabela 20). Foi observado, ainda, que a receita 

tributária (per capita) municipal acompanha a tendência de crescimento, ao longo dos anos da 

carga tributária brasileira (Gráficos 8, 19 e 20). 

 Em termos de limitações do trabalho, é relevante registrar a ausência de séries históricas, 

em especial relativas aos municípios, que alcance, mais que onze anos. Isso dificultou a 

tentativa de se considerar regressões que permitissem um estudo mais detalhado de relações 

entre diferentes vaiáveis, por exemplo, como, se e em que medida a renda per capita poderia 

ser uma variável dependente do ICMS.  
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