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MOVIMENTO EM DEFESA DA 

JUSTIÇA FISCAL  

 

MANIFESTO 

REFORMA TRIBUTÁRIA? 

SÓ SE FOR COM JUSTIÇA FISCAL!! 

O sistema tributário é um dos elementos caracterizadores fundamentais do 
Estado Nacional, faz parte da sua estrutura e serve para definir o seu modelo. O sistema 
tributário é, portanto, causa e efeito do modelo de Estado adotado pela sociedade. Causa 
porque serve para definir a forma como o Estado deverá se financiar e financiar as políticas 
públicas e efeito porque é estruturado/organizado segundo as diretrizes fundadoras do 
próprio Estado.  

A distribuição do ônus tributário pelos estratos sociais segue, normalmente, a 
lógica inversa da forma como são repartidas as riquezas, pois ambas decorrem da maneira 
como está organizado o poder político e econômico do País. Ou seja, quanto mais concentra 
a carga tributária no andar de baixo, mais concentra a riqueza no andar de cima. O alto nível 
de desigualdade social que se observa no Brasil é fruto não apenas da forma como são 
distribuídos os recursos públicos, mas também da forma como os mesmos são arrecadados.  

Não é por acaso que o Brasil, apesar de ocupar a 9ª posição entre as maiores 
economias do mundo, fazendo parte do seleto grupo de países constituído pela França, 
Reino Unido, Federação Russa, Alemanha, Índia, Japão, China e Estados Unidos da América, 
ocupa também, paradoxalmente, a 10ª posição dentre os países com maior desigualdade na 
distribuição de renda, medido pelo Coeficiente de Gini, ficando na frente apenas de 
Honduras, África do Sul, Bolívia, Angola, Colômbia, Haiti, Botsuana, Comores e Namíbia.    

Assim, qualquer discussão que envolva uma reforma no Sistema Tributário não 
poderá prescindir de um debate profundo sobre o modelo de Estado e a necessidade de 
romper com a lógica da exploração e confisco refletido no sistema tributário, que o 
caracteriza desde os primórdios da nossa história, gravando o tributo como algo que é tirado 
dos pobres para o deleite dos ricos. Embora a organização do poder tenha se modificado 
drasticamente ao longo da nossa história, sobretudo nestes últimos anos de democracia, 
percebe-se, pelo desenho do Sistema Tributário brasileiro, que tem ajudado a aprofundar as 
desigualdades, a prevalência e a continuidade de um Estado patrimonialista e de poder 
oligárquico. 

É visível que o Sistema Tributário brasileiro tem evoluído em sentido muitas 
vezes contrário ao caminho apontado politicamente e que representa um modelo de Estado 
Social vislumbrado pelos constituintes de 1988, sobretudo no que se refere à necessidade de 
observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, da capacidade 
contributiva, da igualdade e da progressividade. Ao onerar desproporcionalmente as 
camadas mais pobres da população em benefício das camadas mais abastadas, pela 
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preponderância dos tributos incidentes sobre o consumo e pela baixa progressividade dos 
tributos sobre a renda e o patrimônio e reduzida seletividade dos tributos sobre o consumo, 
o sistema tributário nacional ajuda a construir um Estado diferente e oposto àquele 
projetado em 1988.  

A redução das desigualdades sociais, um dos objetivos fundamentais da 
República expresso na CF88, impõe que também o sistema tributário seja definido levando 
em conta sua capacidade para produzir a redistribuição das riquezas, ou, no mínimo, que 
não seja utilizado como instrumento que produza, exacerbe e potencialize a concentração. 

Assim, quando se fala na necessidade de uma reforma tributária, não se pode 
desconsiderar que os mais interessados deveriam ser, sem dúvida, as classes mais 
empobrecidas da sociedade e os trabalhadores, já demasiadamente penalizados pelo 
sistema atual, mas que não têm sido sequer lembrados nas discussões sobre o tema, 
discussões essas que têm se mantido propositalmente nas esferas técnicas e especializadas, 
longe do entendimento comum do cidadão, e permanecido restritas tão somente aos 
segmentos representativos dos setores econômicos e financeiros, como se tributo fosse um 
assunto exclusivo para empresários e políticos ávidos por mais recursos.  

Por outro lado, não se pode embarcar no discurso fácil , ingênuo e até mesmo 
fetichista de que o problema está simplesmente no tamanho da carga tributária, sem levar 
em conta a quantidade de recursos necessários e disponíveis para a implementação de 
políticas sociais. A simples diminuição da carga tributária, como muitos defendem, não 
produz, por si só, uma situação mais justa, mas, pelo contrário, pode ser fator de aumento 
ainda maior das desigualdades, pois a diminuição dos recursos disponíveis diminui também 
o espaço de atuação do próprio Estado na prestação dos serviços públicos, que, aliás, 
constitui para muitos a única forma de inclusão social.  

Está mais do que na hora, portanto, de a sociedade assumir a bandeira da defesa 
dos seus mais legítimos interesses e lutar por uma reforma tributária, mas não por uma 
reforma tributária qualquer, e sim por uma que busque alinhar o sistema tributário às 
diretrizes constitucionais já estabelecidas para a constituição de um Estado verdadeiramente 
social, garantindo que o seu financiamento se dê de forma solidária e, conseqüentemente, 
menos pesada para as classes menos abastadas, que seja fator de redução das 
desigualdades sociais e que, através dele, sejam garantidos os recursos necessários e 
suficientes para a promoção de uma vida digna para todos e não apenas para alguns. 

 



MANIFESTO EM DEFESA DA JUSTIÇA FISCAL 
JUSTIÇA FISCAL É O ESTADO PARA TODOS 

 

 3 

 

PREMISSAS  

 O Sistema Tributário constitui um dos pilares fundamentais do Estado 

 O Sistema Tributário deve ser fator de distribuição de renda e riqueza 

 A Justiça Fiscal deve ser praticada tanto na forma como se arrecada os 
tributos quanto na forma como se aplicam os recursos 

 O Estado deve ser capaz de proporcionar vida digna para todos 

 

PRINCÍPIOS 

 Respeito à capacidade contributiva 

 Tratamento isonômico e com equidade entre as pessoas independente da 
natureza dos seus ganhos ou patrimônio 

 Progressividade nos tributos sobre a renda e sobre o patrimônio 

 Seletividade nos tributos sobre consumo 

 Dignidade Humana 

 Solidariedade 
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