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RESUMO 

 

Diante da permanência das desigualdades sociais no mundo globalizado atual, e da 

perspectiva de que estas se tornem cada vez mais acentuadas, surge a necessidade de se 

encontrar meios eficientes capazes de, senão erradicá-las, ao menos reluzi-las. Assim é que o 

economista francês Thomas Piketty, sugere a adoção de um imposto mundial sobre o capital, 

que atuaria como instrumento redutor das desigualdades sociais. Seguindo as ideias do 

economista, este trabalho faz uma análise sobre o desenvolvimento econômico e o bem-estar 

social, traçando uma relação entre as desigualdades sociais, a renda e o capital, bem como 

apontando as consequências destas desigualdades na sociedade. Em seguida analisa-se a 

função extrafiscal dos tributos, especialmente sua função social enquanto agente capaz 

influenciar a dinâmica social, reduzindo as desigualdades sociais causadas pela precária 

distribuição de renda. Para, por fim, analisar a viabilidade de implementação de um imposto 

mundial sobre o capital, nos moldes do sugerido pelo autor francês, e sua capacidade de 

atuação enquanto instrumento na busca pela redução das desigualdades sociais. 

PALAVRAS-CHAVE: desigualdades, função social, tributos, imposto mundial sobre o 

capital.  
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Introdução: A permanência das desigualdades sociais no mundo globalizado e 

capitalista atual e a necessidade de combatê-las. 

 

As desigualdades sociais são um fato incontestável na realidade capitalista e globalizada 

atual, não podendo ser ignoradas. No entanto, por mais presentes que estejam em nosso dia-a-

dia, estas, também, não podem ser tidas como algo natural, que deva ser mantido intacto. Pelo 

contrário, as desigualdades sociais devem ser combatidas ao máximo para serem reduzidas, 

uma vez que sua completa abolição parece ser uma utopia.  

Por mais que tenha havido uma redução dessas desigualdades no século XX, graças às 

guerras mundiais e as políticas públicas implementadas pelos países, foi verificado uma 

retomada de seu crescimento a partir os anos 1970-1980, com grandes variações entre países 

devido, provavelmente, às diferenças institucionais e políticas adotadas por cada um. Essa 

retomada do crescimento das desigualdades leva a incertezas a respeito do futuro, será ele 

ainda mais desigual? É necessário que se lute para que a resposta desta pergunta seja negativa. 

As desigualdades são o resultado de um problema, ao mesmo tempo, antigo e, mais do 

que nunca, atual, o da má distribuição das riquezas. E segundo Piketty, estas podem ser 

reduzidas a três termos: desigualdade de renda do trabalho, desigualdade de propriedade do 

capital e das rendas que dela resultam e a relação entre essas duas dimensões.  

Assim, é preciso ter em mente que a mera geração de riqueza e seu consequente 

acúmulo não devem ser os únicos parâmetros para medir o bem-estar social de determinado 

local. Por mais que as riquezas favoreçam o desenvolvimento econômico de certa região, o 

pleno desenvolvimento desta não será alcançado se tais riquezas ficarem concentradas nas 

mãos de uns poucos, gerando e mantendo as desigualdades sociais, enquanto tantos outros são 

privados das mais básicas necessidades por não terem o suficiente para bancá-las.  

De modo que, segundo Amartya Sen: “Uma concepção adequada de desenvolvimento 

pleno deve ir muito além da acumulação de riqueza e do crescimento do Produto Nacional 

Bruto e de outras variáveis relacionadas à renda”. 

A geração de riqueza deve estar, portanto, aliada a programas de distribuição e 
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redistribuição, que evitem ou, ao menos, atenuem a concentração desta nas mãos de uma 

parcela ínfima da sociedade, a fim de que se atinja o pleno desenvolvimento e o tão desejado 

bem-estar social. Assim, tomando como base a ideia do economista francês Thomas Piketty, 

este trabalho busca analisar a viabilidade de mais um meio de combate a tais desigualdades, 

qual seja: um imposto mundial sobre o capital.  

Para tanto, serão analisados os conceitos de renda e capital, e sua relação dinâmica com 

as desigualdades sociais, buscando-se evidenciar a relação de causa-consequência entre estes. 

Posteriormente, será analisada a ideia da função social dos tributos, através de um estudo a 

respeito do sistema tributário, baseado na solidariedade social e no dever fundamental de 

pagar tributos, a fim de demonstrar como estes podem ser utilizados não somente como fontes 

arrecadatórias do Estado, mas também como meio capaz de influenciar e modificar a 

realidade econômica e social em que estão inseridos, elevando-se, inclusive, o bem-estar 

social. Restará evidente que um imposto progressivo, direito e pessoal é o ideal para a 

consecução da função social dos tributos. 

 Em um momento posterior serão analisadas as críticas, e tentar-se-á superar os 

obstáculos impostos por aqueles que são contrários à ideia de um imposto mundial sobre o 

capital. Por fim restará demonstrado se e como o referido tributo poderá ser estabelecido e 

aplicado e como este agirá como um atenuador das desigualdades sociais existentes, 

provenientes do acúmulo de riquezas, distribuindo e redistribuindo renda globalmente, 

buscando-se, portanto, alcançar a justiça social e o bem-estar social em escala mundial. 
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1 Desenvolvimento econômico e bem-estar social 

 

Os conceitos de renda e capital são essenciais ao desenvolvimento do tema proposto. 

De forma que, ao longo deste primeiro capítulo serão desenvolvidos os conceitos de renda e 

de capital, evidenciando suas peculiaridades e a relação entre ambos. Para tanto, serão 

abordados os diferentes tipos de renda, a sua evolução ao longo dos tempos e a sua relação 

com o capital, especialmente no sistema capitalista. 

Restando evidente que tal relação funda hoje a sociedade em que vivemos, e que como 

todo e qualquer acontecimento, esta produz efeitos no mundo concreto, efeitos esses nem 

sempre benquistos, mas que se estabeleceram em nosso mundo e que por isso devem ser 

estudados para que possam ser revertidos. Exemplo disso são as desigualdades sociais, que 

comprovam que a geração e acumulação de riquezas, apesar de trazerem bons resultados ao 

desenvolvimento econômico de determinado local, nem sempre geram bem-estar para a 

sociedade. De modo que, deve-se enxergar para além do mero desenvolvimento econômico. 

Assim, tendo em vista os conceitos de renda e capital desenvolvidos neste capítulo, 

este prosseguirá traçando a ideia do que seriam as desigualdades sociais e como elas se 

apresentaram ao longo dos tempos, como elas se manifestam ainda hoje, no mundo 

globalizado, e como influem no bem-estar social. Será necessário, assim, traçar uma relação 

entre os três conceitos desenvolvidos até então no trabalho (renda, capital e desigualdades 

sociais), para demonstrar que estes estão interligados. 

 Ficará claro, portanto, que as desigualdades sociais, tão indesejadas, devem ser 

combatidas ao máximo, mas que os resultados dessas batalhas travadas, através das diversas 

medidas de redução das desigualdades, até hoje se mostram pouco animadores. Assim, pois, 

uma nova forma de combate a essas desigualdades deve ser tentada a fim de que, juntamente 

com as já existentes, atuem na não perpetuação delas, ou ao menos não com tanta intensidade. 
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1.1 A renda, o capital e as desigualdades sociais 

Em sua obra mais famosa, O Capital no século XXI, o economista francês Thomas 

Piketty faz uma análise rebuscada a respeito das desigualdades sociais. Com uma linguagem 

acessível, uma larga base de dados e uma didática rica é possível, através dessa obra, 

mergulhar no histórico e nas causas das desigualdades sociais. 

Antes de adentrarmos no histórico e causas das desigualdades sociais traçados por 

Piketty, no entanto, faz-se necessário a definição do que seria renda e o que seria capital. 

Segundo Baleeiro, existem duas teorias que definem a renda: a) a de que renda é atributo 

periódico da fonte permanente da qual promana como elemento novo criado e que com ela 

não se confunde; b) a de que renda é acréscimo de valor pecuniário do patrimônio entre dois 

momentos distintos1. Para Piketty, a renda seria “um fluxo e corresponde à quantidade de 

bens produzidos e distribuídos ao longo de um determinado período (geralmente se usa o ano-

calendário como período de referência)”2. Esta renda pode ser proveniente do trabalho 

(assalariado ou não) ou do próprio capital. 

Já o capital pode ser definido como o acúmulo de rendas que sobram do consumo, ao 

longo dos anos, desta feita, os rendimentos para se transformarem em capital dependem de 

uma atitude subjetiva de seu possuidor: a intenção de poupar3.  A definição que o economista 

francês traz segue o mesmo raciocínio, é importante mencionar, ainda, que ele exclui de sua 

definição o chamado “capital humano”, no contexto de sua obra, capital se restringe a ativos 

não humanos, que possam ser adquiridos, comprados e vendidos em mercado4.  

É o dinheiro que gera dinheiro. Percebe-se a íntima relação entre a renda e o capital, 

em que um pode ser fonte do outro, uma vez que o capital pode se originar daquela renda 

excedente que será poupada, e que o próprio capital poupado pode gerar rendimentos se 

aplicado. 

A desigualdade de renda, por sua vez, segundo Piketty, pode ser considerada em três 

                                                             
1BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução às ciências das finanças. 16 ed. rev. e atualizada por Dejalma de 
Campos. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 332. 
2 PIKETTY, Thomas. O Capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p 56. 
3 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução às ciências das finanças. 16 ed. rev. e atualizada por Dejalma de 
Campos. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 331. 
4 PIKETTY, Thomas. O Capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 51 e 52. 
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termos: i) a desigualdade da renda do trabalho; ii) a desigualdade da propriedade do capital e 

das rendas que dela resultam; iii) a relação entre as duas dimensões5. De toda sorte, quanto 

maior a desigualdade de distribuição de cada um desses termos, maior será a desigualdade 

total de uma sociedade, ou em termos globais, no mundo6. A desigualdade do capital, no 

entanto, é sempre maior que a desigualdade do trabalho, a sua distribuição é sempre mais 

concentrada do que a distribuição das rendas do trabalho, isso é uma realidade em todos os 

países e em todas as épocas analisadas por Piketty. 

Essa desigualdade na distribuição de renda, e aqui será concentrado na modalidade de 

desigualdade do capital, é a principal fonte das desigualdades sociais, é justamente esse 

estoque de renda crescente, nas mãos de poucos, que cria, estabelece e fortalece as 

desigualdades sociais, seja no âmbito interno de um país, por exemplo, ou em âmbito global. 

Tendo isso em mente, Piketty estabelece uma relação entre a taxa de rendimento do capital (r) 

e a taxa de crescimento da renda e da produção nacionais (g), que expressa a desigualdade 

entre ricos e pobres. Ele explica que uma taxa de crescimento baixa associada a uma taxa de 

rendimento do capital quase sempre superior, como constatado em sua análise histórica, 

permitiu, e continua a permitir, que, ao longo do tempo, o patrimônio originado no passado se 

recapitalize em uma velocidade muito maior que a do crescimento da economia, mesmo não 

existindo qualquer renda do trabalho7.  

Essa, aliás, parece ser a tese central do livro: uma diferença, ainda que pequena, entre 

a taxa de retorno do capital e a taxa de crescimento poder produzir, em longo prazo, efeitos 

potentes e desestabilizadores para a estrutura e dinâmica da desigualdade em uma sociedade8. 

Essa relação r > g, corresponde, pois a uma verdade histórica incontestável. De posse 

de dados riquíssimos a respeito da evolução da renda e do capital nos últimos dois séculos, de 

cerca de 20 países desenvolvidos e em desenvolvimento, Piketty destrinchou as relações entre 

o capital e renda, sua acumulação e consequentemente a geração de desigualdades sociais ao 

longo dos anos, dando especial atenção aos Estados Unidos e à Europa. 

                                                             
5Ibidem, p. 233. 
6 Ibidem, p. 238. 
7Ibidem, p. 242-245. 
8Ibidem, p. 80. 
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Utilizando-se de clássicos da literatura mundial, descreveu a realidade da Europa e do 

Novo Mundo, focando na evolução do estoque de capital, dos últimos três séculos. Ao longo 

dos séculos XVIII e XIX a desigualdade na Europa apresentou certa estabilidade, 

especialmente Inglaterra e França, e era tamanha que a razão capital/renda (uma das variáveis 

de Piketty para explanar a questão da desigualdade) era aproximadamente seis a sete, o que, 

em outros termos, significava que o capital acumulado era cerca de seis a sete vezes maior do 

que a renda gerada, em ambos os países. Como os dois países tiveram uma trajetória bastante 

semelhante, ambos, ao longo do século XX, passaram por um enorme choque e a relação 

capital/renda caiu bruscamente após as duas grandes guerras, de modo que o capital nacional 

não correspondia a mais do que dois a três anos da renda nacional9.    

Após o período das guerras mundiais, a relação capital/renda começou a crescer, e 

ainda não parou. Neste início de século XXI, os níveis de desigualdade tanto no Reino Unido 

como na França praticamente voltou ao estado anterior ao século XX, tendo atingido, o 

capital, aproximadamente cinco a seis anos da renda nacional10. É possível, perceber, pois, 

uma aproximação entre a realidade dos séculos XVIII e XIX com a do século em que 

vivemos, inclusive no que diz respeito a estrutura do capital nacional: 

Os ativos externos líquidos desempenharam um papel insignificante nos dois casos e 
que a verdadeira transformação estrutural nesse longo período envolve a substituição 
progressiva das terras agrícolas pelo capital imobiliário e profissional, levando em 
conta um valor total do estoque de capital praticamente inalterado em relação à 
renda nacional.11 

 Já na América, inicialmente, tinha-se a ideia de que o capital era ‘menos importante’ 

do que na Europa, com os dados que reuniu, Piketty chegou à conclusão de que nos EUA o 

capital acumulado era pouco mais de três anos de renda nacional, ao fim do século XVIII e 

início do século XIX. Essa diferença gritante entre o estoque de capital do Novo e do Velho 

Mundo se deu porque a quantidade de terras em oferta nos EUA era enorme, de modo que seu 

valor de mercado não era tão alto, e porque era primariamente uma terra nova, onde os 

imigrantes se introduziram sem quaisquer patrimônios, não havendo muito capital já 

                                                             
9Ibidem, p. 118 e 119. 
10Ibidem, p. 119. 
11Ibidem, p.123. 
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acumulado, portanto12. 

Durante o século XIX essa situação se modificou, de modo que no florescer do século 

XX o acúmulo de capital equivalia a cinco anos da renda nacional.No entanto, os choques 

causados pelas guerras mundiais tiveram menor impacto nos EUA que na Europa, o que 

proporcionou certa estabilidade da relação capital/renda. Neste século, a relação tem 

aumentado, e parece ter um valor de aproximadamente quatro nos Estados Unidos13. 

A redução observada no século XX, especialmente na Europa, parece ter se dado por 

conta das destruições físicas do capital durante as duas guerras mundiais, mas também, por 

diversos outros fatores como o desaparecimento dos patrimônios líquidos europeus no resto 

do mundo, o baixo crescimento no período entre guerras, a Grande Depressão, e o que Piketty 

considera como “escolhas políticas deliberadas” do período pós-guerra. A retomada do 

crescimento da razão capital/renda, entretanto, tem causado preocupação ao economista 

francês, que afirma que o século XXI pode viver um padrão de desigualdade jamais visto, e 

como ele mesmo diz, “aterrorizante”14.  

Piketty não chegou a se aprofundar na realidade brasileira, segundo o autor houve 

dificuldade no acesso a dados sobre a distribuição de renda no país. Ora, a realidade 

brasileira, especialmente para os que nela estão inseridos, é de clara e perceptível 

desigualdade social, causada especialmente pela concentração de renda. Porém, de fato, os 

dados sobre o desenvolvimento da concentração de renda e capital no Brasil se mostram 

escassos e recentes.  

É de se imaginar, no entanto, que desde seus primórdios este país experimentou a 

concentração de capital e a desigualdade social. Desde as sesmarias e as capitanias 

hereditárias, passando pelos senhores de engenho e barões do café, até a atualidade com os 

grandes latifundiários, empresários, especuladores do mercado mobiliário. O capital, no 

Brasil, se concentra nas mãos de pouquíssimos, e as desigualdades oriundas de tal 

concentração se mostram escancaradamente presentes no dia-a-dia brasileiro. 

                                                             
12 Ibidem, p. 150 e 151. 
13 Ibidem, p. 163. 
14 RUGITSKY, Fernando. Diagnóstico capital: O Capital no século XXI. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002014000200165>. Acesso em: 03/04/2016. 
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Recentemente, em maio de 2016, foi divulgado o Relatório da Distribuição Pessoal da 

Renda e da Riqueza da População Brasileira, pela Secretaria de Política Econômica do 

Governo Federal. Tal relatório, segundo a pretensão, será divulgado anualmente e visa inserir 

o Brasil em um quadro de maior transparência da estrutura da distribuição de renda, bem 

como servir como ferramenta de análise para aplicação de políticas públicas. 

Utilizando-se de dados do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) do ano de 2015 

(para o ano calendário de 2014), associado a informações de levantamentos domiciliares 

como a Pesquisa Nacional por amostragem de Domicílio (PNAD), o Questionário da Amostra 

do Censo Demográfico (Censo) ou a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), o relatório 

apresenta como conclusão que: 

(...) a concentração de renda e riqueza entre os mais ricos é substancial, sobretudo no 
último milésimo de renda. Em média, o 1% mais rico acumula 14% da renda 
declarada no IRPF e 15% de toda a riqueza. A elevada desigualdade no topo da 
distribuição de renda tende a limitar a igualdade de oportunidades na sociedade e 
pode ser inibidor do crescimento econômico15. 

É certo que: 

A vergonhosa desigualdade brasileira não decorre de nenhuma fatalidade histórica, 
apesar da perturbadora naturalidade com que a sociedade a encara. A desigualdade 
tornada uma experiência natural não se apresenta aos olhos de nossa sociedade como 
um artifício. No entanto, trata-se de um artifício, de uma máquina, de um produto de 
cultura que resulta de um acordo social excludente, que não reconhece a cidadania 
para todos, onde a cidadania dos incluídos é distinta da dos excluídos e, em 
decorrência, também são distintos os direitos, as oportunidades e os horizontes16. 

 Por mais que o Brasil tenha passado por um período importantíssimo de redução das 

desigualdades de renda17, graças a programas de transferência direta de renda, como o Bolsa 

Família, o país ainda está longe de atingir os níveis ideais de distribuição de renda, de modo a 

tornar as desigualdades sociais suportáveis. Tal qual demonstrado no relatório realizado pela 

                                                             
15 BRASIL. Ministério da Fazenda, Secretaria de Política Econômica. Relatório da Distribuição Pessoal da 
Renda e da riqueza da População Brasileira. Disponível em:<http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-
conteudos/publicacoes/relatorio-sobre-a-distribuicao-da-renda-e-da-riqueza-da-populacao-brasileira/relatorio-
distribuicao-da-renda-2016-05-09.pdf>. Acesso em: 08/2016. 
16 HENRIQUES, Ricardo. Desnaturalizar a desigualdade e erradicar a pobreza: por um novo acordo social 
no Brasil. In: Desigualdade e pobreza no Brasil. Disponível em: 
<http://empreende.org.br/pdf/Programas%20e%20Pol%C3%ADticas%20Sociais/Por%20um%20novo%20acord
o%20social%20no%20Brasil.pdf>.Acesso em: 08/2016. 
17GARCIA, Giselle. Relatório da OCDE aponta redução da desigualdade de renda no Brasil. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2015-05/relatorio-da-ocde-aponta-reducao-da-
desigualdade-de-renda-no-brasil>. Acesso em: 21/08/2016. 
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Secretaria de Política Econômica, a realidade brasileira ainda é de grande concentração renda 

e riquezas nas mãos de uns poucos. 

Dessa maneira, a observada retomada do aumento da relação capital/renda, além de 

outras previsões não tão otimistas assim, como uma baixa taxa de crescimento, inclusive, 

demográfico e uma tendência a poupança forte, trazidas por Piketty, permitem concluir por 

um aumento na desigualdade r > g. Podendo, esta desigualdade voltar a ser uma regra para o 

século vigente, fazendo com que os patrimônios se recapitalizem mais rapidamente que o 

crescimento da população e do rendimento dos salários, pois, uma vez constituído o capital se 

reproduz sozinho, mais rápido que a produção, que o trabalho18. 

Tão assustadora, quanto o futuro previsto pelo autor, já é a realidade atual, em que os 

0,1% dos mais ricos detêm 20% do patrimônio global; os 1% da parte superior da pirâmide 

social possuem cerca de 50% do patrimônio global e os 10% mais ricos, perto de 90%19. 

Ainda que as desigualdades sejam inerentes ao sistema capitalista, como sabemos, chegou-se 

a um ponto em que é preciso parar e refletir sobre qual o futuro desejável para a sociedade 

humana como um todo, se tais previsões tornam a existência dessa sociedade viável e 

sustentável. As desigualdades sociais têm consequências nefastas, e é preciso fazer algo para, 

se não exterminá-las, ao menos reduzi-las. 

 

1.2 As desigualdades sociais e o bem-estar social 

Conforme demonstrado acima, as desigualdades sociais têm uma íntima relação com a 

desigualdade de renda, especialmente no presente caso, com a desigualdade do capital. 

Poucos com muito e muitos com tão pouco, é o ciclo que cria e perpetua as desigualdades 

sociais seja em âmbito regional ou global. Essas desigualdades, como era de se esperar, geram 

consequências sérias na sociedade em que se afloram. 

Primeiramente é importante salientar que o presente trabalho seaterá às desigualdades 

em escala global. Branko Milanovic distingue os conceitos de desigualdade internacional não 

                                                             
18 PIKETTY, Thomas. O Capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 554-557. 
19 RIBEIRO, RicardoLodi. Piketty e a reforma tributária igualitária no Brasil. Disponível em: 
<http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfptd/article/download/15587/11798>. Acesso em: 03/04/2016. 



15 

 

 
 

ponderada, desigualdade internacional ponderada e desigualdade global. O primeiro e o 

segundo referem-se às desigualdades entre países, suas fontes são as estatísticas nacionais; 

utilizando-se o primeiro conceito os dados existentes permitem verificar que as desigualdades 

econômicas entre países registraram um aumento contínuo e significativo durante a segunda 

metade do século passado; utilizando o segundo conceito, no entanto, que pondera os valores 

do primeiro pela população de cada país, verifica-se que as desigualdades internacionais 

apresentaram uma tendência continuada de diminuição para o mesmo período. O terceiro 

conceito, por sua vez, refere-se a desigualdades entre indivíduos em escala mundial, com o 

uso deste conceito é possível perceber um grau de desigualdade elevadíssimo na população 

mundial, isto se deve ao fato de que esse conceito abraça além das desigualdades entre países, 

as desigualdades dentro dos países20. 

Assim, para Antônio Firmino da Costa a noção das desigualdades globais pode ser 

entendida em três planos: 

i) o da presença crescente, nas múltiplas desigualdades observáveis em contextos 
locais e sociedades nacionais, de marcas e efeitos das relações sociais de âmbito 
global e suas assimetrias; ii) o das desigualdades entre países, ou desigualdades 
internacionais, tal como elas se estabelecem e evoluem no mundo atual em profunda 
globalização; iii) o das desigualdades sociais que se constituem à escala planetária, 
abrangendo ou atravessando a sociedade humana no seu todo, num contexto de 
interdependências sociais globalizadas21. 

É de se mencionar, também, que no sistema capitalista atual vivemos há o que se 

considera desigualdades aceitáveis e não aceitáveis, ainda que em um mundo utópico se 

deseje a extinção de qualquer tipo de desigualdade, e para isso, talvez, fosse necessário 

romper com o atual sistema, porque, essencialmente, o capitalismo necessita existência das 

desigualdades para sua permanência.  

O próprio Piketty afirma que o primeiro artigo da Declaração dos Direitos de 1789 

estabelece a igualdade como regra, e a desigualdade como exceção, sendo aceitável, somente, 

se for fundamentada sobre a utilidade comum, desta forma as desigualdades sociais seriam 

aceitáveis caso sejam do interesse de todos, e principalmente, dos grupos sociais menos 

                                                             
20 DA COSTA, Antônio Firmino. Desigualdades globais. In: Sociologia, problemas e práticas, nº 68, 2012, p. 9-
32. Disponível em: <http://observatorio-das-desigualdades.cies.iscte.pt/>. Acesso em: 16/04/2016. 
21 DA COSTA, Antônio Firmino. Desigualdades globais. In: Sociologia, problemas e práticas, nº 68, 2012, p. 9-
32. Disponível em: <http://observatorio-das-desigualdades.cies.iscte.pt/>. Acesso em: 16/04/2016. 
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privilegiados22, devendo elas ser “justas e úteis a todos23”. 

Pois bem, considerando que a extinção completa das desigualdades sociais, 

especialmente em escala global, é uma utopia, e prevendo a permanência do capitalismo em 

nossa sociedade, uma vez que a ruptura com esse sistema soa também utópica, é necessário 

que aquelas desigualdades arbitrárias, “não aceitáveis”, sejam combatidas, já que suas 

consequências, quase sempre negativas, em grande escala, traduzem não só uma inviabilidade 

da convivência sociedade, mas também uma ameaça ao próprio sistema capitalista. 

As desigualdades sociais geradas pela concentração de riqueza produzem efeitos nas 

mais amplas esferas da sociedade, elas têm grande influência nos níveis criminalidade, 

desemprego, determinam o acesso à alimentação, educação e saúde adequados, tanto a nível 

local, quanto a nível mundial. Esses efeitos, no entanto, atingem em maior escala a parcela da 

população menos favorecida economicamente, que se vê privada dos direitos mais básicos e, 

muitas vezes, é a mais onerada pelo sistema. Esse status quo atual parece ser difícil mudar, 

pois aqueles mais abastados estão muito bem acomodados na situação que estão, e geralmente 

são seus representantes que estão no poder, a agir tão somente para a permanência de seus 

privilégios. 

O bem-estar de uma sociedade, portanto, é afetado diretamente pela existência das 

desigualdades sociais e pela concentração de renda/capital, a qualidade de vida de uma 

sociedade é drasticamente reduzida quanto maior for a desigualdade existente. Essa afetação 

ao bem-estar, por óbvio, pode ser sentida também mundialmente. A globalização nos trouxe, 

de fato, inúmeros benefícios, mas possibilitou a percepção de que os males da concentração 

de renda podem ser reproduzidos amplamente, as interdependências sociais globais têm um 

papel importante na conformação dos fenômenos atuais da desigualdade social24 e 

consequentemente, nos efeitos negativos que ela produz. 

  É provável, no entanto, que a qualidade de vida da população em geral, ainda que os 

níveis de desigualdade, em número, se assemelhem aos do passado, esteja num patamar mais 

                                                             
22 PIKETTY, Thomas. O Capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 481. 
23Ibidem, p. 412. 
24 DA COSTA, Antônio Firmino. Desigualdades globais. In: Sociologia, problemas e práticas, nº 68, 2012, p. 9-
32. Disponível em: <http://observatorio-das-desigualdades.cies.iscte.pt/>. Acesso em: 16/04/2016. 
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alto. Isso se deve a fatores externos à economia, tais como a evolução da medicina, dos 

padrões de higiene, a estabilização de oferta de alimentos, a redução das guerras e situações 

de violência. Porém, quando se analisa isoladamente as classes em que hoje se dividem a 

sociedade, percebe-se que aqueles mais abastados possuem condições de vida de extrema 

luxúria se comparado aqueles menos afortunados. Tais desigualdades se tornam ainda mais 

gritantes quando analisamos as diferenças entre países.  

Como pode ser auferido pela diferença brutal entre o Coeficiente de Gini25 e o Índice 

de Desenvolvimento Humano26 entre países. Percebe-se que os países com maior nível de 

concentração de renda são, geralmente, aqueles que possuem baixo IDH, demonstrando-se a 

íntima relação entre a concentração de renda e a qualidade de vida de uma sociedade. 

Ranking 
IDH 

Global 
País IDH 2014 

Coeficiente 
de GINI/ 
Ano de 

obtenção 

Ranking 
GINI 

Global 

1 Noruega 0,944 0,268 / 2010 134 

2 Austrália 0,935 0,303 / 2008 119 

3 Suíça 0,930 0,287 / 2012 128 

4 Dinamarca 0,923 0,248 / 2011 143 

5 Países Baixos 0,922 0,251 / 2013 140 

6 Alemanha 0,916 0,270 / 2006 133 

6 Irlanda 0,916 0,339 / 2010 100 

8 Estados Unidos 0,915 0,450 / 2007 43 

                                                             
25 “Criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de concentração de renda 
em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 
Numericamente varia de zero a um. O valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma 
renda. O valor um está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Na prática, o índice de 
Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos.” Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2048:catid=28&Itemid=23>. Acesso em: 
13/08/2016. 
26 “O índice de Desenvolvimento Humano é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três 
dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O objetivo da criação do IDH foi o de 
fornecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que 
considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Criado por MahbubulHaq com a colaboração do 
economista indiano Amartya Sem, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o IDH pretende ser uma 
medida geral e sintética que, apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, não abrange nem 
esgota todos os aspectos de desenvolvimento.” Disponível em: <http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx>. Acesso 
em: 13/08/2016. 
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9 Canadá 0,913 0,321 / 2005 110 

9 Nova Zelândia 0,913 0,362 / 1997 85 

(...)     

73 Sri Lanka 0,757 0,490 / 2010 22 

74 México 0,756 0,483 / 2008 25 

75 Brasil 0,755 0,519 / 2012 16 

76 Geórgia 0,754 0,460 / 2011 35 

(...)     

185 Chade 0,392 0,433 / 2011 49 

186 Eritrea 0,391   

187 
República Centro 

Africana 
0,350 0,613 / 1993 3 

188 Níger 0,348 0,340 / 2007 99 

Tabela 1. IDH 201427 e Coeficiente de Gini28. 

Aqui se torna importante estabelecer a conceituação de desenvolvimento, segundo Sen 

a conceituação de desenvolvimento deve superar a ideia de acumulação de riqueza e do 

crescimento do Produto Nacional Bruto e de outras variáveis relacionadas à renda, o que não 

quer dizer que essas ideias não devam ser consideradas29. O desenvolvimento econômico não 

deve ser um fim em si mesmo, o acúmulo de renda não deve ser um fim em si mesmo, a 

riqueza, como afirma Aristóteles somente é útil em proveito de alguma outra coisa30. Assim, o 

desenvolvimento de uma sociedade, e aqui falamos da sociedade mundial, tem que estar 

relacionado a melhoria da qualidade de vida de seus indivíduos, com a expansão da liberdade 

e dos direitos fundamentais. O desenvolvimento econômico tem que andar lado a lado com o 

bem-estar social, consequentemente com a redução das desigualdades sociais. 

A redução das desigualdades sociais, portanto, passa pelos chamados mecanismos de 

                                                             
27 ORGANIZAÇÃODAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Humano. Ranking IDH Global 2014. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/Ranking-IDH-
Global-2014>.aspx. Acesso em: 13/08/2016. 
28 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Central de Inteligência Americana. CoutryComparasion: 
Distributionof Family Income – GINIIndex. Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/rankorder/2172rank.html>. Acesso em: 13/08/2016. 
29 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p 28. 
30Ibidem, p. 29. 



19 

 

 
 

igualdade, os quais são: i) de convergência, que abrange processos de mudança sistêmica, 

igualdade de oportunidades, políticas compensatórias e ações afirmativas; de inclusão, que 

prevê um estado de direito, cidadania, serviços públicos, possibilidades de migração, direitos 

humanos; ii) de compressão, que requer um encurtamento das hierarquias institucionais e 

organizacionais, através de programas de capacitação, empoderamento, democratização 

organizacional, etc.; iii) e de redistribuição, que pressupõe o Estado Providência, fiscalidade 

progressiva, políticas sociais, mutualismo, entre outras medidas31. Como este trabalho está 

analisando a face das desigualdades sociais geradas pelas desigualdades de acúmulo de 

capital, o meio eleito para reduzi-las será, por óbvio, a redistribuição, o que não reduz, de 

modo algum, a importância dos demais mecanismos de igualdade, apenas este escolhido 

melhor se adequa ao caso. 

Para Piketty, a questão da desigualdade e da redistribuição está no centro dos conflitos 

políticos, opondo tradicionalmente as visões de direita e de esquerda. A posição liberal afirma 

que só as forças do mercado, a iniciativa individual e o aumento da produtividade 

possibilitam, em longo prazo, uma efetiva melhora na renda e nas condições de vida, 

especialmente dos menos favorecidos, nesse raciocínio, as ações de políticas de redistribuição 

devem se limitar a instrumentos que tenham a menor interferência possível nesse mecanismo. 

Por outro lado, a tradicional esquerda tem convicção de que só por meio das lutas sociais e 

políticas é que se poderá reduzir a miséria dos menos favorecidos pelo capitalismo, desta 

forma, a ação de redistribuição deve penetrar todo o processo de produção, atravessando a 

distribuição dos lucros, a questão da desigualdade salarial, e muitas outras32. 

Essa oposição de maneiras de enxergar os mecanismos econômicos e sociais geradores 

das desigualdades reflete a oposição entre dois tipos diferentes de instrumentos de 

redistribuição: a redistribuição pura e a redistribuição eficiente. A primeira se encaixa em 

situações em que o equilíbrio de mercado é eficiente, no sentido de Pareto, nas quais a ideia 

de justiça social pura requeira, como meio de redistribuição, a retirada dos mais privilegiados 

em benefício dos mais pobres. Já a segunda se enquadra em um contexto em que as 

imperfeições do próprio mercado necessitam de uma intervenção direta no processo 

                                                             
31 DA COSTA, Antônio Firmino. Desigualdades globais.In: Sociologia, problemas e práticas, nº 68, 2012, p. 9-
32. Disponível em: <http://observatorio-das-desigualdades.cies.iscte.pt/>. Acesso em: 16/04/2016. 
32 PIKETTY, Thomas. A Economia da Desigualdade. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015, p. 9. 



20 

 

 
 

produtivo, permitindo-se o aperfeiçoamento da eficiência do mercado33. 

Ainda que soe ilusória a ideia de que existe uma mão invisível que regula o mercado, e 

que a riqueza de uns beneficiará a todos, inclusive aos mais pobres, também é utópico o 

rompimento total com o atual sistema, de modo a instalar-se um sistema mais igualitário 

desde os primórdios da produção. O que se faz necessário, de fato, é, pois, a reestruturação do 

capitalismo atual. Desta forma, o que parece mais razoável, é a combinação de ambas as 

formas de redistribuição.  

O foco do presente estudo, no entanto, será na redistribuição pura, mais 

especificamente, na redistribuição fiscal, que é o meio pela qual se expressa melhor, e que por 

meio da tributação e transferências busca reduzir as desigualdades geradas pela acumulação 

de renda34.  

A aplicação desta redistribuição fiscal deverá se dar em âmbito global visto que 

estamos tratando das desigualdades globais, especialmente aquelas geradas pelo acúmulo de 

capital, através de um imposto progressivo global sobre o capital, que segundo o próprio 

Piketty, seria a ferramenta ideal capaz de evitar o aumento infindável das desigualdades. 

  

                                                             
33Ibidem, p. 10 e 11. 
34Ibidem, p. 114. 
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2 Tributação e extrafiscalidade 

 

Como sabido, os tributos possuem uma função arrecadatória, ou fiscal, na qual atuam 

como fontes de renda para o Estado, para que ele possa se manter, apresentando aí uma 

função estritamente financeira. No entanto, os tributos podem não ser meramente fonte de 

renda do Estado, eles podem, exercendo suas funções extrafiscais, atuar influenciando setores 

da sociedade e da economia de acordo com os interesses estatais, pode, portanto, ser um 

grande aliado na elevação do bem-estar social, e da consequente redução das desigualdades 

sociais, inclusive por meio de medidas de distribuição e redistribuição de renda. 

Fala-se assim, em uma função social dos tributos, na qual estes atuam sobre a 

repartição de riquezas com um objetivo primordialmente social de compensar as 

desigualdades sociais35. Tal função se mostra de extrema importância, especialmente na 

realidade atual, em que as desigualdades sociais geradas por fatores econômicos estão 

impregnadas nas sociedades ao redor do globo terrestre, e se vê fundamentada, principalmente 

nos conceitos de solidariedade social e do dever fundamental de se pagar os tributos. 

De tal forma, essa função se justifica a partir de uma análise do sistema tributário 

como um todo, iniciando-se pela diferenciação dos tipos de tributos quanto a sua natureza 

(impostos, taxas, contribuições, etc.), e dentre esses tipos, através do estudo de suas 

características, identifica-se o que melhor se encaixa para a execução de uma plena função 

social. Chegando-se a conclusão de que os impostos sobre a renda e o patrimônio líquido são 

aqueles mais indicados para plena realização da função extrafiscal e social de reduzir as 

desigualdades sociais. 

Dentro dessa classificação pode-se encaixar o Imposto Mundial Sobre o Capital 

sugerido pelo economista Thomas Piketty, o qual será aprofundado no próximo capítulo. 

 

                                                             
35 SIDOU, Othon J. M. A Natureza social do Tributo. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 40 e 41. 
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2.1 Sistema tributário e a distribuição do ônus de financiar o Estado 

A palavra sistema modernamente, segundo Hugo de Brito Machado, significa “o 

conjunto organizado de partes relacionadas entre si e interdependentes”36. Desta definição 

pode-se concluir que sistema tributário seria o conjunto de normas, emanadas do poder 

estatal, que instituem, regulam e dispõem de forma geral sobre os tributos daquele Estado. 

Tem-se que esses sistemas de receita surgiram das necessidades dos povos, sem 

qualquer planejamento prévio que estabelecesse uma organização. Dessa forma, rendas do 

patrimônio público, saques sobre povos inimigos, tributos rudimentares se agruparam de 

maneira caótica configurando diferentes categorias históricas que se orientavam pelas 

condições econômicas e políticas de cada povo. Sob esse panorama histórico, Aliomar 

Baleeiro afirma, ainda, que diante da pressão das dificuldades, principalmente das guerras, os 

governantes instituíram novos impostos ou os dilataram a novos campos de incidência, além 

disso, a própria estrutura econômica buscou novas fontes de receitas, que foram conquistadas 

sob o choque da luta de classes, de modo que não era possível, dentro desse contexto, a 

organização do sistema tributário de modo racional, sendo este, de todo modo, fruto da 

História ao longo dos anos37. 

Somente quando os fenômenos financeiros se integraram nas preocupações de 

pensadores e homens de Estado e embasaram o surgimento de uma nova ciência, a Ciência 

das Finanças, é que veio a tona o caos dos sistemas tributários existentes. E, assim, iniciou-se 

uma constante perseguição pelo aperfeiçoamento de tais sistemas, de modo que assegurassem 

ao Estado grandes recursos, mas com o mínimo de interferência na economia nacional, e 

baseados, agora, em um modelo racional que fundado em concepções econômicas, políticas, 

morais, sociais de cada povo, proporcionava um planejamento prévio, tudo isto culminou no 

surgimento de sistemas tributários efetivamente organizados38. 

Assim, segundo Hugo, os sistemas tributários podem ser: rígidos ou flexíveis; e 

racionais ou históricos. Os sistemas rígidos são aqueles nos quais o legislador ordinário não 

                                                             
36 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 275 
37 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciência das Finanças – 16 ed. ver. E atualizada por Dejalma de 
Campos. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 229. 
38Ibidem, p. 229. 
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dispõe de maiores opções, uma vez que a Constituição estabelece o disciplinamento de todas 

as normas essenciais ao sistema; os sistemas flexíveis, por sua vez, são aqueles em que o 

legislador ordinário possui amplo poder, podendo alterar a própria discriminação de rendas. 

Os sistemas racionais se caracterizam pela elaboração à luz dos princípios orientadores da 

Ciência das Finanças e levando em consideração certos objetivos políticos; já os sistemas 

históricos são aqueles cuja instituição carece de planejamento prévio, sendo os tributos 

instituídos de maneira casuística, sem maiores preocupações com o todo – a rigor, o autor não 

considera estes últimos como sistemas, já que não correspondem a este conceito39.  

O sistema tributário Brasileiro, por exemplo, dentro desta classificação, pode ser 

considerado um sistema rígido, já que a Constituição de 1988 estabelece as diretrizes gerais 

deixando um espaço restrito para que o legislador ordinário atue, em sua observância 

constante, e racional, uma vez que se baseia em princípios da Ciência das Finanças, tal qual o 

da capacidade contributiva40, e tem objetivos políticos bastante claros, como a redução das 

desigualdades sociais e regionais41. 

Cabe agora, a definição de tributo. Em conceito estritamente jurídico, desenvolvido 

por Becker, tributo seria o objeto da prestação que surge do dever estabelecido na relação 

tributária, ou seja, a regra jurídica tributária incide automaticamente uma vez realizada a 

hipótese de incidência, daí surge a relação tributária que vinculando sujeito passivo ao sujeito 

ativo (geralmente um órgão estatal de função executiva e com personalidade jurídica), impõe 

ao sujeito passivo o dever de efetuar prestação (imposto), considerando uma base de cálculo 

definida, e concede ao sujeito ativo o direito de obter tal prestação42. Tal conceito enfatiza o 

caráter obrigacional dos tributos, que se estabelece entre dois particulares. 

Pode-se então concluir que os tributos são obrigações impostas aos cidadãos, pelo 

Estado e através de lei, devido ao poder que lhe é inerente, quase sempre, realizadas por meio 

de pagamento em dinheiro, que visam fornecer receita ao Estado para que este desempenhe 

suas atividades. No Brasil, por exemplo, o Código Tributário Nacional estabeleceu uma 

definição para tributo, em seu artigo 3º: 

                                                             
39 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 276. 
40 Art. 145, parágrafo 1º, CF/88 e art. 126, CTN. 
41 Art. 3º, III, CF/88 
42 BECKER, Alfredo Augusto.  Teoria Geral do Direito Tributário – 3ª ed. São Paulo: Lejus, 2002, p. 261. 
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Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

Os tributos podem ter como fato gerador uma atuação estatal específica relativa ao 

contribuinte, ou podem ter como fato gerador uma situação independente de atuação estatal 

específica em relação ao contribuinte, de forma que, podem ser discriminados quanto as suas 

espécies, em tributos vinculados e não vinculados, respectivamente43. Mais comumente, ao 

redor do globo, se encontra como espécies de tributos os impostos e as taxas. Imposto é, 

portanto: 

(...) a prestação de dinheiro, para fins de interesse coletivo, uma pessoa jurídica de 
Direito Público, por lei, exige coativamente de quantos lhe estão sujeitos e têm 
capacidade contributiva, sem que lhes assegure qualquer vantagem ou serviço 
específico em retribuição desse pagamento44. 

Impostos são, dado a definição, tributos não vinculados, ao contrário das taxas, que 

pressupõe uma atividade estatal relativa ao contribuinte para seu recolhimento. Além dos 

impostos e das taxas o sistema tributário brasileiro traz mais três espécies de tributos: as 

contribuições de melhoria, as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Os 

impostos, porém, são o foco do presente estudo. 

Estes (os impostos) não podem, no entanto, serem vistos somente como fonte de 

receita do Estado, ou um prêmio de seguro, ou um sacrifício realizado por aqueles que o 

pagam, ou um adiantamento com o objetivo de se obter em troca a paz social, ou, ainda, uma 

compra de proteção45. Os tributos, de fato, são tudo isso, mas não somente isso, são, também, 

um poderoso instrumento de realização da igualdade, da solidariedade social e de redução das 

desigualdades sociais. 

Diz-se, portanto, que “quando os impostos são empregados como instrumento de 

intervenção ou regulação pública, a função fiscal propriamente dita, ou “puramente fiscal”, é 

sobrepujada pelas funções “extrafiscais”46”. Ou seja, os impostos uma vez utilizados como 

ferramenta de realização da solidariedade social, da igualdade e de redução das desigualdades 

                                                             
43 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 302. 
44BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário brasileiro – atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de 
Janeiro: Forense, 2003, p. 197. 
45 SIDOU, J. M. Othom.  A natureza social do tributo – 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 1-6. 
46 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciência das Finanças – 16 ed. ver. e atualizada por Dejalma de 
Campos. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 189. 
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realizam sua função extrafiscal. Importante mencionar que as funções fiscais e extrafiscais 

não são excludentes, pelo contrário, elas devem coexistir na aplicação dos tributos. 

Para realização dessa função (extrafiscal), no entanto, é necessário que os tributos se 

configurem de forma específica. Existem diversas formas de se aplicar os tributos, Aliomar 

distingue dois métodos de aplicação e liquidação dos impostos: a repartição, este assegura ao 

Estado certeza quanto o total a ser arrecadado em cada imposto, deixa, no entanto, incerteza 

quanto a quantia a ser arrecadada por cada contribuinte; e a  quotidade, neste a incerteza paira 

no total a ser arrecadado pelo Estado, existindo apenas uma mera estimativa, porém, cada 

contribuinte encontra em lei a parte que lhe cabe pagar47. Hoje, resta-se completamente 

superado o método da repartição, tal método era por demais injusto e acabava onerando, 

quase sempre, os menos favorecidos.  

Quanto aos métodos de lançamento, esses são diversos48, o mais utilizado na 

atualidade é o da declaração do contribuinte controlada pelo fisco, na qual o contribuinte 

preenche formulários, elaborados pelo órgão arrecadador, que posteriormente são 

confirmados ou não por este. 

Os tributos podem, ainda, ser fixos, proporcionais ou graduados, a depender do 

quantum a pagar. Os tributos serão fixos quando a legislação estabelece quantia fixa em 

relação da matéria tributável; serão proporcionais os tributos que reclamarem do contribuinte 

sempre a mesma fração a ser calculada sobre o valor da matéria tributada, dessa forma, a 

quantia a ser paga pelo contribuinte varia de acordo com o valor da coisa ou o fato tributado; 

por fim, os tributos serão graduados quando estabelecerem alíquotas, ou frações percentuais 

sobre o valor da coisa ou ato tributável, essas alíquotas, no entanto serão, ao contrário das 

proporcionais, variáveis conforme o valor daquilo que é tributado, podendo ser crescentes ou 

decrescentes, de forma que os tributos serão graduados progressivos quando as alíquotas 

variam de maneira crescente à medida que também aumenta o valor tributado, e serão 

graduados regressivos quando as alíquotas variam de maneira decrescente à medida que se 

                                                             
47Ibidem, p. 211 e 212. 
48 Ver BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciência das Finanças – 16 ed. ver. e atualizada por Dejalma 
de Campos. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.212-214. 
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aumenta o valor tributado49. 

O ideal, portanto, para a persecução de sua finalidade extrafiscal enquanto agente 

redutor de desigualdades sociais seria que os impostos fossem graduados progressivamente. 

Aliomar afirma que existem diversas teorias que justificam a progressividade dos tributos, 

apesar de existiram opositores ferrenhos, dentre elas estaria a teoria compensatória que traz 

como dever do Estado a correção das desigualdades que concorreu para o surgimento, ou, ao 

menos, não evitou. Há ainda a teoria do igual sacrifício, segundo a qual o sacrifício, no 

pagamento dos tributos, deveria ser igual a todos, de acordo com sua capacidade contributiva, 

de modo que deveria ser cobrado mais de quem possui mais, uma vez que é comprovado que 

a satisfação prestada pelos bens econômicos decresce na medida em que se aumenta sua 

quantidade50.  

Este último fato, conhecido como teoria da utilidade marginal da renda, segundo a 

qual as primeiras parcelas do rendimento proporcionam uma utilidade maior que as últimas é 

o principal argumento favorável à taxação progressiva, segundo J. L. Saldanha Sanches51 

Por fim, se tratando de impostos especificamente, tem-se que estes podem ser diretos 

ou indiretos, e pessoais ou reais. Os impostos diretos são aqueles que atingem o contribuinte 

dos elementos tributáveis com caráter durável, contínuo, a exemplo da existência, da posse, da 

profissão; já os impostos indiretos recaem sobre fatos particulares e atos intermitentes. Diz-se 

que o fazer chama o imposto indireto e o ter ou ser o direto. Reais, serão aqueles impostos 

que recaem sobre mercadorias, ou sobre atos jurídicos, a exemplo dos impostos sobre o 

consumo; os pessoais são aqueles que recaem sobre o indivíduo como tal52. 

Idealmente, se dá preferência ao imposto pessoal e direto, uma vez que permite que se 

leve características do contribuinte na instituição e cobrança do imposto, levando-se em 

consideração a sua capacidade contributiva. Uma tributação baseada em impostos indiretos é 

sinônimo histórico dos excessos e injustiças cometidas pela Administração tributária estatal, 

                                                             
49 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciência das Finanças – 16 ed. ver. e atualizada por Dejalma de 
Campos. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 215-217. 
50Ibidem, p. 219 e 220. 
51SANCHES, J. L. Saldanha. Justiça Fiscal. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2010, p. 33. 
52BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciência das Finanças – 16 ed. ver. e atualizada por Dejalma de 
Campos. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 279- 282. 
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além disso, a incidência de impostos indiretos, especialmente, sobre os baixos rendimentos, se 

não compensada por políticas públicas, que ofereçam bens sociais conformam um sistema 

tributário altamente regressivo53. Por sua vez, um sistema tributário com base em impostos 

progressivos de rendimento, de um imposto sucessório que incida sobre grandes fortunas e 

que vise a redução de riquezas dinásticas, e que, além disso, possua normas que restrinjam o 

planejamento fiscal, é um sistema progressivo54. 

A escolha pela aplicação de um ou outro tipo de imposto é certamente de natureza 

política, porém tal escolha reflete diretamente na conformação da sociedade. O sistema 

tributário brasileiro, por exemplo, especialmente no tocante aos impostos, é extremamente 

regressivo, de modo que onera mais os menos favorecidos economicamente, isso graças à 

preferência do legislador pátrio por impostos sobre o consumo, ou seja, impostos indiretos e 

reais, em detrimento dos impostos sobre renda e capital, impostos diretos e pessoais. Essa 

estrutura somente agrava e perpetua a situação de desigualdade social existente no Brasil. A 

tabela abaixo expressa de maneira cristalina a prevalência dos impostos indiretos e reais no 

sistema tributário brasileiro: 

 

 

Sistema Tributário Nacional - 2015 - Carga tributária: 32,66% do PIB 

Nº 
Tributo 

 
Natureza 

 
Competência 

Part. % 
Carga 

Tributária 

Part.% 
Arrecadação 

 
1 ICMS Imposto indireto E 6,72 20,58 
2 Contr. para a Prev. Social Contr. Social indireta U 5,43 16,63 
3 IR Imposto direto U 5,79 17,73 
4 COFINS Contr. Social indireta U 3,39 10,38 
5 Contr. FGTS Contr. Social indireta U 2,00 6,12 

6 
Contr. Soc. sobre o Lucro 

Líq. 
Contr. Social direta U 1,00 3,06 

7 ISS Imposto indireto M 0,98 3,00 
8 Contr. PIS/PASEP Contr. Social indireta U 0,89 2,73 
9 IPI Imposto indireto U 0,81 2,48 
10 Impostos s/ comércio ext. Imposto indireto U 0,66 2,02 
11 IPVA Imposto direto E 0,61 1,87 
12 IOF Imposto indireto U 0,59 1,81 

                                                             
53 SANCHES, J.L. Saldanha. Justiça Fiscal. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2010, p. 33 e 36. 
54Ibidem, p. 40. 
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13 IPTU Imposto direto M 0,52 1,59 
14 Outros tributos estaduais 

 
E 0,49 1,50 

15 
Contr. Seg. Soc. Serv. Púb -

CPSS 
Contr. Social direta U 0,50 1,53 

16 
Contr. Prev. Serv. Púb. 

Estados 
Contr. Social direta E 0,35 1,07 

17 Contr. Salário Educação Contr. Social indireta U 0,32 0,98 
18 Contr. Sistema S Contr. Social indireta U 0,31 0,95 
19 Outros tributos federais 

 
U 0,37 1,13 

20 Outros tributos municipais 
 

M 0,24 0,73 
21 ITBI Imposto direto M 0,19 0,58 
22 Contr. Prev. Serv. Púb. Mun. Contr. Social direta M 0,15 0,46 
23 Contr. concusos prognósticos Contr. Social indireta U 0,09 0,28 
24 ITCD Imposto direto E 0,11 0,34 
25 CIDE Remessas CIDE indireta U 0,05 0,15 
26 Contr. Pensão Militar Contr. Social direta U 0,04 0,12 
27 Contr. Rural Contr. Social indireta U 0,03 0,09 
28 ITR Imposto direto U 0,02 0,06 
29 Cont. Sindical Contr. Social indireta U 0,01 0,03 

 
Total da Carga Tributária 

  
32,66 100,00 

 
                             INDICADORES                                                     Partic. 

Tributos Indiretos   68.22% 

Tributos Diretos   28.41% 

Impostos Diretos Pessoais   17.73% 

Impostos Diretos Reais   4.44% 

Tributos da União   68.28% 

Tributos dos Estados    25.35% 

Tributos dos Municípios   6.37% 
Tabela 2. Sistema Tributário Nacional – Carga Tributária 201555. 

 

2.2 A função social (extrafiscal) dos impostos e o bem-estar social 

Inicialmente, cumpre mencionar que a realização da justiça como igualdade 

distributiva não é ideal exclusivo do Direito Tributário, estando presente nos demais ramos do 

Direito. Porém, como um dos objetivos do Direito Tributário, tem-se que, para sua realização 

deve-se tributar de acordo com a capacidade econômica de cada contribuinte e a destinação 

dos recursos deve ser a melhor possível, segundo a necessidade da sociedade e objetivando a 

                                                             
55 BRASIL, Ministério da Fazenda, Receita Federal, Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros. Carga 
Tributária no Brasil 2015: análise por tributos e base de incidência, 2016. Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2015.pdf>. Acesso em: 04/2017. 
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redução das desigualdades econômicas entre grupos e regiões56. Segundo Baleeiro:  

O belo no Direito Tributário é que esse ramo visa a tirar recursos financeiros dos 
mais ricos para utilizá-los em educação, saúde, assistência e previdência social, etc., 
especialmente em benefício dos economicamente mais fracos57. 

Assim, atuando como uma espécie de Hobin Hood, a aplicação dos tributos para além 

de sua função meramente arrecadatória, especialmente dos impostos, nos quais o caráter 

redistributivo se mostra mais acentuado58, é um verdadeiro agente modificador da realidade 

na qual se insere, como mencionado acima, o foco do presente trabalho é na realização da 

função extrafiscal dos impostos, buscando a realização da solidariedade social, da igualdade e 

principalmente a redução das desigualdades sociais. 

Há séculos já eram conhecidos os efeitos da tributação sobre a redistribuição do 

capital e da renda entres os indivíduos e sobre a formação das classes sociais, a ideia de 

revolução social pela força dos impostos, em substituição a violência das armas, teve início na 

segunda metade do século XIX, porém, somente no século passado, graças a colaboração da 

Economia Política, das Finanças Públicas e da Política Fiscal, é que se tornou concreta a ideia 

de realização da transformação social por meio  dos impostos59.  

Na atualidade, a realização da função extrafiscal dos impostos é bastante usual e se dá 

por meio de uma intervenção estatal, porém, nem sempre foi assim. É sabido que os tributos 

acompanham o ser humano desde as mais primitivas organizações sociais, onde quer que o 

poder político estivesse, os tributos o acompanhavam como fiel escudeiro. No entanto, a 

tributação existente em sociedades como a Babilônia do séc. XXIII a.C. ou o Império 

Romano, até mesmo nas sociedades medievais, pouco compartilham com a tributação do 

período atual, talvez o único ponto em comum seja apenas o nome. Somente a partir do séc. 

XVII é que se voltaram as atenções para a realidade tributária60. 

No chamado Estado Patrimonial, vigente na época do florescimento do capitalismo 

comercial, os tributos, como conhecemos hoje, tinham pouca relevância, e se confundiam 
                                                             
56BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciência das Finanças – 16 ed. ver. e atualizada por Dejalma de 
Campos. Rio de Janeiro: Forense, 2006,p. 200. 
57Ibidem, p. 200. 
58Ibidem, p. 200. 
59 BECKER, Alfredo Augusto.  Teoria Geral do Direito Tributário – 3ª ed. São Paulo: Lejus, 2002, p. 586. 
60 GODOI, Marciano Seabra de. Justiça, igualdade e Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 1999, p. 173 e 
174. 
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com as rendas dos príncipes, dos nobres e da igreja, não havia, ainda, ingressado na esfera da 

publicidade. Com a dissolução do feudalismo e com o desenvolvimento da economia urbana, 

e os incipientes Estados Modernos, os tributos foram se tornando mais próximos do que 

conhecemos, passando a significar: 

(...) um expediente justificado por uma espécie de pacto entre aqueles que detêm o 
poder e os representantes orgânicos dos donos dos patrimônios que vão ser 
tributados, em busca de recursos para sustentar os sistemas político e econômico61. 

Avançando na História, com a passagem do Estado Patrimonial para o Estado Fiscal 

os tributos passaram a ser recorrentes e gerais. E é a partir da Revolução Industrial que o 

Estado Fiscal se consolida. Nesta época surge a ideia do tributo como dever de cidadania, 

estes procuravam estimular o crescimento econômico e a livre empresa, tributando 

principalmente as riquezas das classes agrárias e o consumo, a ideia de imposto como forma 

de realizar a justiça, no entanto, ainda parecia distante. Porém, a crise que atingiu o mundo no 

período entre e pós-guerras permitiu o surgimento do Estado Social Fiscal, que deixava de ser 

apenas um garantidor de liberdades individuais negativas e passou a ser um interventor 

moderado na ordem econômica e social, em busca de uma sociedade de maior igualdade de 

fato, os tributos, a partir de então, passaram a ser considerados instrumentos de concretização 

da justiça social. Este modelo de estado, no entanto, entrou em crise em meados da década de 

1980, e iniciou-se um período de maior ortodoxia fiscal62.  

No entanto, a idealização dos tributos, especialmente dos impostos, devido às 

características já explanadas, como instrumentos de efetivação de igualdade e justiça fiscal, se 

fincou de maneira permanente no ideal daqueles que buscam incessantemente uma sociedade 

mais justa e igualitária. 

Justiça fiscal pode ter mais de um significado, segundo J. L. Saldanha Sanches, de 

modo que justiça fiscal pode ser entendida como: a) justiça tributária, que se encerra na 

realização de uma avaliação quantitativa do modo como são distribuídos os encargos 

tributários entre as diversas categorias de contribuintes existentes, busca-se a análise, 

especialmente da distribuição da carga fiscal, e sua incidência entre os maiores e menores 

rendimentos; b) justiça na distribuição, em que se consideram além do mencionando 

                                                             
61Ibidem, p. 174. 
62Ibidem, p. 175-182. 



31 

 

 
 

anteriormente, as decisões sobre a despesa pública, ou seja, o modo como o Estado 

arrecadador vai utilizar seus recursos63. Ambas as formas de justiça fiscal mencionadas são de 

extrema importância, e não há hierarquia entre elas. 

A realização da função extrafiscal dos impostos, portanto, se dá por meio de uma 

intervenção do Estado na economia privada e no meio social64 em busca da concretização de 

uma política determinada. Assim, instituído o dever fundamental de pagar impostos nas 

constituições dos Estados contemporâneos, conforme conceito desenvolvido por Nabais65, os 

cidadãos se vêem compelidos a cumprir com tal dever que de forma alguma terá um fim em si 

mesmo, não, a contribuição feita pelos cidadãos, levando em consideração sua capacidade 

econômica e a solidariedade social, será ferramenta de busca pelo bem-estar social, 

proporcionado pela redistribuição de renda. 

Cabe esclarecer que, a capacidade econômica, segundo Baleeiro, pode ser objetiva ou 

subjetiva. A capacidade econômica subjetiva (ou capacidade contributiva) refere-se a real 

aptidão do indivíduo para pagar determinado imposto, devendo ser levadas em consideração 

seus encargos pessoais obrigatórios e inafastáveis; a capacidade econômica objetiva faz com 

que seja levado em consideração apenas fatos que indiquem a capacidade econômica do 

cidadão como hipótese de incidência, sem adentrar nas especificidades do contribuinte66.  

A capacidade econômica que deve ser levada em consideração na aplicação dos 

impostos é a subjetiva, uma vez que permite um tratamento igualitário dos contribuintes, no 

sentido de tratar igualmente aqueles que se encontram na mesma situação, uma vez que 

"Tributar de acordo com a capacidade contributiva significa, numa relação historicamente 

unívoca tributar de acordo com o índice mais agudo da capacidade contributiva de cada 

cidadão/contribuinte: o rendimento67." 

A solidariedade social é, enquanto princípio inerente ao direito, instrumento de busca 

pela concretização da justiça social, no sentido mencionado acima. O termo solidariedade 

                                                             
63 SANCHES, J. L. Saldanha. Justiça Fiscal. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2010,p. 13-15. 
64 BECKER, Alfredo Augusto.  Teoria Geral do Direito Tributário – 3ª ed. São Paulo: Lejus, 2002, p. 587. 
65 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Livraria Almedina, 1998. 
66 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário brasileiro – atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de 
Janeiro: Forense, 2003, p.201. 
67SANCHES, J. L. Saldanha. Justiça Fiscal. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2010, p. 33. 
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possui diversos significados, mas de modo geral a solidariedade exprime uma ideia de união 

ou integração de uma ou mais pessoas no seio de uma mesma obrigação jurídica, no seio de 

um mesmo grupo social sob a mesma condição, ou, ainda, no seio de igual sentimento ou 

estado de ânimo68. As mais diversas constituições atuais concretizam em seu texto tal 

princípio, a fim de consolidar o ideal de uma sociedade fundada em pilares de sustentação 

efetivamente solidários. Tais pilares são instituições jurídicas e sociais que realizam a 

distribuição de direitos e deveres fundamentais e configuram a partilha dos benefícios frutos 

da cooperação social entre os indivíduos69. 

É perceptível, pois, a importância que a solidariedade social possui na aplicação dos 

impostos, especialmente se levada em consideração a realização de sua função extrafiscal. Por 

meio do dever fundamental de pagar impostos, o Estado, recolhe valores daqueles que 

possuem capacidade contributiva, as reúne e as aplica no fornecimento de serviços públicos 

de qualidade, proporcionando, assim, que todos os cidadãos, mas especialmente aqueles que 

não possuiriam acesso a tais serviços, se tivessem que arcar do seu próprio bolso, se 

beneficiem, ou ainda por meio de programas de redistribuição de renda direta. Segundo 

Sidou: “o Estado não grava pelo prazer de manter abarrotadas suas arcas, senão para 

contingenciar carências”70. 

Dessa forma, a aplicação dos impostos é capaz de realizar o ideal da justiça fiscal, 

atuando sobre a repartição de renda, compensando as desigualdades econômicas e sociais, 

ainda que de maneira indireta, e concretizando direitos fundamentais. São, portanto, 

ferramentas ideais para transformação do status quo. Como visto no primeiro capítulo vive-se, 

hoje, uma situação alarmante no que diz respeito às desigualdades sociais. Essas se fazem 

presentes em todas as sociedades atuais, arraigadas de tal forma em nosso sistema, que muitas 

vezes não lhes é dada a devida atenção, pois naturalizadas pelo convívio. É certo que a 

permanência dessas desigualdades de nada será benéfica ao ser humano, e ao coletivo, e 

chegará um ponto que nem mesmo ao sistema capitalista beneficiará mais delas. 

No entanto, ainda existem opositores à ideia da utilização dos impostos enquanto 

                                                             
68 GODOI, Marciano Seabra de.Tributo e solidariedade social, p. 142. In: GRECO, Marco Aurélio; GODOI, 
Marciano Seabra de. Solidariedade social e tributação. São Paulo: Dialética, 2005, p. 142-167. 
69Idem, p. 148. 
70 SIDOU, J. M. Othon.  A natureza social do tributo – 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 5. 
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ferramenta de redistribuição e distribuição de renda. Muitos usam o argumento de que os 

impostos seriam obstáculos a formação de capitais, à produção, ao comércio, à capacidade de 

os empresários assumirem riscos, caso recaiam sobre os lucros podem ceifar o único incentivo 

ao trabalho, ao empreendimento, poderiam provocar o êxodo dos capitais, etc.71. 

Acontece que tais argumentos se mostram falhos, refletem apenas os interesses 

daqueles que são economicamente mais poderosos e politicamente mais influentes de 

conservarem seus privilégios à custa do restante da população. Um país não irá empobrecer 

por conta da tributação, ou seja, não perderá sua capacidade de produção, de desenvolvimento 

e de prosperidade72. A aplicação de impostos severos e progressivos nas grandes fortunas e 

nas grandes rendas, naqueles Estados que os adotaram, permitiu uma modificação na pirâmide 

da distribuição da riqueza individual: diminuíram as fortunas excepcionais, em contrapartida, 

elevou-se o padrão de vida das demais classes, seja porque receberam rendimentos ou pela 

ampliação dos serviços públicos e da previdência lhes proporcionaram outras vantagens73.  

A melhor repartição da renda nacional, ao contrario do que argumentam seus 

opositores, pode até garantir um mercado interno forte e receptivo, favorável ao 

desenvolvimento econômico do país74. Por óbvio que a aplicação de um imposto, 

especialmente um imposto progressivo, pessoal e direto sobre o capital, como proposto, deve 

ser planejada, e realizada com bastante cautela, isso porque, a tributação, se mal aplicada, 

pode sim trazer malefícios, ao perpetuar os privilégios de uns poucos. 

Será visto adiante como um imposto com tais características, porém com um alcance 

global, ao invés de local, poderá, uma vez aplicado seguindo os princípios da capacidade 

contributiva e da solidariedade social, atuar na redução das desigualdades sociais, e modificar 

a atual estrutura. 

  

                                                             
71 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciência das Finanças – 16 ed. ver. e atualizada por Dejalma de 
Campos. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 177 e 178. 
72Ibidem, p. 179. 
73Ibidem, p. 180. 
74Ibidem, p. 179. 
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3 A implantação de uma medida de redução das desigualdades sociais de alcance 

global: o imposto mundial sobre o capital 

 

Na busca por uma retomada do controle sobre o capitalismo financeiro, neste século, 

pela democracia, Piketty enxerga a necessidade de se inventar novos instrumentos, em 

consonância com os desafios da atualidade. Tais instrumentos devem atuar conjuntamente 

com duas instituições, inventadas no século passado, consideradas, pelo autor francês, 

fundamentais: o Estado social e o imposto progressivo sobre a renda. Não sendo suficiente, 

portanto, repensar o modelo fiscal e social do século XX e adaptá-lo aos dias de hoje, 

fazendo-se necessária uma reatualização do programa social-democrata e fiscal-liberal do 

século passado75. 

Assim, pois, é sugerido o imposto mundial e progressivo sobre o capital, como 

instrumento ideal, associado a uma grande transparência financeira internacional. Piketty, no 

entanto, afirma que o imposto mundial sobre o capital é uma utopia, pois enxerga dificuldades 

na implementação de tal tributo, porém útil, pois considera importante ter esta ideia como 

ponto de referência para o futuro, permitindo uma melhor avaliação das soluções 

alternativas76. 

Tendo em mente o desenvolvido nos capítulos anteriores, a exemplo da estreita 

relação entre capital, renda e desigualdades sociais, do impacto destas no mundo atual 

globalizado e da possibilidade de utilização dos impostos como agentes redutores das 

desigualdades sociais, passaremos ao estudo de um imposto mundial sobre o capital como 

agente capaz de reduzir a concentração de riquezas e, consequentemente, as desigualdades 

sociais, conforme sugerido pelo economista francês. 

 

                                                             
75 PIKETTY, Thomas. O Capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 501. 
76Ibidem, p. 501. 
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3.1 Obstáculos à redução das desigualdades sociais pela via da tributação 

internacional sobre o capital 

Antes de se iniciar propriamente o estudo da viabilidade do imposto mundial sobre o 

capital e de sua eficácia enquanto agente redutor das desigualdades sociais é necessário que 

alguns obstáculos sejam superados. Tais obstáculos levantados induzem ao pensamento de 

que os tributos não devem ter um papel na construção da justiça social e mais especificamente 

buscam demonstrar a completa inviabilidade do imposto mundial sobre o capital. Isso ocorre, 

principalmente, porque o modelo econômico predominante na atualidade prega a ideia de que 

os impostos são uma externalidade negativa77. 

Portanto, o primeiro obstáculo a ser superado é justamente o da crença de que os 

tributos são sanções impostas ao povo pelo Estado aos cidadãos, e que por isso eles não 

seriam capazes de exercer uma função social. Ora, por óbvio que os tributos são capazes de 

atuar também na esfera social, sendo um meio eficaz na busca pela justiça social, são 

instrumentos para o desenvolvimento econômico e social, pois diminuem a concentração de 

riquezas e a manutenção do patrimônio improdutivo78, assim, resta inegável a função social 

dos tributos, conforme amplamente demonstrado no capítulo anterior, ainda que esta não seja 

a função primordial destes.  

Superado este fato é preciso agora enfrentar as críticas feitas ao tributo apresentado 

pelo economista francês. O imposto mundial sobre o capital recebeu diversas críticas, tais 

observações levantadas seriam sérios obstáculos à implementação do referido tributo, segundo 

aqueles que as exprimiram. Estas vão desde a preocupação com o que, ou o quanto, seria 

definido como uma fortuna tributável por este imposto; que um imposto sobre o capital 

poderia gerar um efeito negativo na economia, desestimulando as pessoas a acumularem 

riquezas; até, sob qual órgão seria competente para arrecadar e distribuir os recursos, quem 

seria responsável por fiscalizar hipóteses de sonegação, etc. 

Argumentos desfavoráveis à tributação do capital, como os trazidos por Sérgio 

                                                             
77 WAHL, Peter.  Do conceito à realidade: o debate atual sobre tributação internacional. In: CINTRA, 
Marcos Antônio Macedo; Schutte, Giorgio Romano; Viana, André Rego. Globalização para todos: taxação 
solidária sobre os fluxos financeiros internacionais. Brasília: Ipea, 2010,  p. 65. 
78 MOTA, Sergio Ricardo Ferreira. Impuesto sobre grandes fortunas en Brasil. Florianópolis: Insular, 2011, p. 
123. 
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Ricardo Ferreira Mota, no livro Impuesto sobre grandes fortunas en Brasil, podem ser 

facilmente aplicados à ideia proposta por este trabalho. Ideias contrárias exprimidas por 

diversos autores e profissionais do Direito são resumidas por Ferreira Mota, basicamente, em: 

i) as dificuldades administrativas na busca pela completa revelação de todo o patrimônio do 

contribuinte e sua correta avaliação econômica; ii)  a redução do desenvolvimento interno dos 

países e eventual fuga de capital; iii) o resultado insignificante da arrecadação79. 

Tais argumentos são facilmente derrotados, o referido autor expõe: i) em relação às 

dificuldades administrativas, é muito mais fácil a comprovação do patrimônio que da renda, e 

nem por isso se deixou de instituir o imposto sobre a renda, mais, a declaração de bens 

atualmente utilizada no imposto sobre a renda em alguns países pode ser aperfeiçoada e o 

valor dos bens atualizados, além de que a ocultação de grandes fortunas é muito mais difícil 

que a ocultação de outros feitos tributáveis; ii) em relação à redução do desenvolvimento 

interno e o desencorajamento ao investimento, se os ricos deixarem de economizar, pagarão 

impostos incidentes sobre o consumo, cujas alíquotas, normalmente, são mais elevadas; iii) 

em relação ao resultado insignificante da arrecadação, não deveria ser considerado fator 

decisivo, tendo em vista o elevado grau de riqueza no mundo80. 

É de se ter em mente ainda, que um imposto sobre o capital não grava o fluxo de 

riquezas, mas sim sua acumulação, e que não causa, por si só a fuga de capitais, uma vez que 

os chamados capitalistas baseiam suas decisões de investimento na rentabilidade líquida de 

suas aplicações e na estabilidade das regras do capitalismo81. 

No tocante à tributação internacional, diversos argumentos também são usados para 

desmerecer tal ideia. Primeiramente, no entanto, é importante falar que o debate sobre a 

taxação internacional teve início em 1996, com a publicação de um livro por funcionários do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, propondo um imposto internacional 

sobre transações cambiais, conhecido como taxa Tobin, e que desde então o debate sobre a 

tributação internacional se ampliou82. 

                                                             
79Ibidem, p. 125. 
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O debate público, e aprovação das leis fiscais pelos representantes parlamentares é 

condição essencial para construção da justiça, ainda que este debate esteja, atualmente, 

contaminado e viciado pelos interesses organizados, que nele atuam visando obtenção de 

vantagens a particulares, especialmente ligados ao poder econômico e que pouco influem nos 

interesses coletivos. De forma tal que torna possível uma desagregação do sistema e um 

crescente desfacelamento de sua capacidade de gerar recursos necessários ao interesse 

coletivo83. 

Assim, um dos argumentos que mais se levanta contra a taxação internacional é a 

questão da legitimidade, os impostos em um Estado democrático possuem legitimidade, pois 

se fundamentam em procedimentos parlamentares, é a máxima “sem representação, sem 

imposto”, a própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em seu artigo 41, 

valida tal afirmação. Porém, ainda não existe uma representação parlamentar acima do 

Estado, não existe um parlamento internacional ou global, nestes termos não haveria 

legitimidade democrática para a aplicação dos impostos internacionais84. 

Devido aos novos tempos, e à globalização, deve-se, a fim de se legitimar os tributos 

internacionais, buscar novos meios de legitimá-los perante a sociedade. A destinação das 

receitas provenientes dos impostos internacionais para fins que gozem de grande autoridade 

moral pode servir como importante fator de legitimidade, como meio de justificar a 

implementação destes e facilitar a sua aceitação, ainda que a destinação dos recursos de 

tributos deva ser relevante para tributação nacional85.  

É o que ocorre com o imposto proposto neste trabalho, seus recursos seriam utilizados 

na redistribuição de renda, fazendo com que as desigualdades sociais entre países e mesmo 

dentro dos países sejam reduzidas. 

O próprio Piketty ao sugerir o imposto mundial sobre o capital apresenta uma série de 

possíveis impedimentos à implantação deste. O economista acredita ser muito difícil que as 

                                                                                                                                                                                              
solidária sobre os fluxos financeiros internacionais. Brasília: Ipea, 2010,  p. 65. 
83 SANCHES, J. L. Saldanha. Justiça Fiscal. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, Lisboa: 2010, p. 
42 e 43. 
84 WAHL, Peter.  Do conceito à realidade: o debate atual sobre tributação internacional. In: CINTRA, 
Marcos Antônio Macedo; Schutte, Giorgio Romano; Viana, André Rego. Globalização para todos: taxação 
solidária sobre os fluxos financeiros internacionais. Brasília: Ipea, 2010, p. 68. 
85Ibidem, p. 72. 
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nações do mundo concordem com a ideia, estabeleçam um cálculo de tributação a ser aplicado 

a todas as fortunas do globo e depois redistribuam harmoniosamente as receitas entre os 

países, e que esta exigiria um nível muito elevado e, infelizmente, pouco realista de 

cooperação internacional, porém afirma que pode ser realizada de maneira gradual e 

progressiva para os países que concordem com a ideia86. Como possíveis respostas a 

implementação do imposto mundial sobre o capital, Piketty prevê o surgimento de diversas 

maneiras de reações nacionalistas, tais como diferentes formas de protecionismo e controle de 

capital, tais políticas, porém levarão a frustrações, uma vez que raramente são eficazes e 

acarretam tensões entre países87. 

Piketty aponta, ainda, a efetivação da transparência financeira internacional e da 

transmissão de informações bancárias como pontos, ainda pouco satisfatórios, indissociáveis 

do ideal de um imposto mundial sobre o capital88. Devendo ser perseguidos para uma eficaz 

aplicação do referido imposto. 

Talvez, então, o maior obstáculo a ser enfrentado pelo imposto mundial sobre o capital 

seja uma questão meramente política, ou seja, de os Estados concordarem em instituí-lo, 

cooperarem com a indispensável transparência financeira internacional e por fim destinar suas 

receitas à redução das desigualdades sociais. Os mais diversos argumentos contrários ao 

imposto mundial sobre o capital, a exemplo dos apresentados aqui, são facilmente 

transponíveis, pois praticamente inexistentes dificuldades técnicas para sua implementação, 

bastando a vontade dos Estados em implementá-lo e cooperar para que cumpra seu objetivo 

maior, contornando os obstáculos apresentados com soluções simples e práticas. 

 

3.2 A viabilidade de um agente mundial capaz de reduzir as desigualdades sociais 

Como restou demonstrado ao longo do presente trabalho, a renda, o capital e as 

desigualdades sociais possuem uma relação estreita, na medida em que a concentração dos 

dois primeiros implica no surgimento, aumento e manutenção desta última. De uma maneira 
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87Ibidem, p. 502. 
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tal, que as desigualdades sociais estão enraizadas na nossa realidade, e que por mais que os 

governos tenham buscado meios de reduzi-las, elas ainda possuem uma expressão 

significativa. 

Novas formas de se buscar a redução das desigualdades sociais tem-se feito 

necessárias e, como visto, os tributos são grandes aliados a essa batalha incessante contra as 

desigualdades sociais, graças a sua função social, especialmente os impostos sobre a renda e 

patrimônios líquidos. 

Assim, diante da existência e da persistência das desigualdades sociais, Piketty surge 

com uma proposta, reconhecida por ele como utópica, de um imposto mundial sobre o capital, 

o qual seria globalmente incidente e globalmente distribuído entre os países. O imposto 

mundial sobre o capital serviria, pois, para “evitar uma espiral desigualadora sem fim e 

regular de forma eficaz a inquietante dinâmica da concentração mundial da riqueza”89. 

Desta forma, o imposto mundial sobre o capital sugerido deve ser anual e progressivo, 

devendo ser arrecadado sobre o capital individual, sobre o valor líquido dos ativos detidos por 

cada pessoa. Para os mais ricos do mundo Piketty sugere que a base da tributação 

correspondesse às fortunas individuais estimadas por fontes como a revista Forbes, supondo 

que as informações coletadas por ela sejam corretas, e para o resto da população a base de 

tributação seria determinada pelo valor de mercado de todos os ativos financeiros e não 

financeiros, líquidos, detidos pelo contribuinte90.  

As alíquotas, por sua vez, como já falado, devem ser progressivas, de acordo com o 

valor líquido de todos ativos do contribuinte, de modo que deverão ser tributados em maior 

grau os maiores patrimônios, respeitando-se o princípio da capacidade contributiva. Seguindo 

essa lógica Piketty sugere o seguinte: taxa de 0% para menos de 1 milhão de euros de 

patrimônio, 1% entre 1 e 1,5 milhões de euros e 2% para acima de 5 milhões, afirma ainda, 

que caso seja necessária uma progressão maior, nada impede que sejam estabelecidas 

alíquotas de 5% ou 10% para patrimônios acima de 1 bilhão de euros, por exemplo91. A 

escolha das alíquotas é arbitral, porém devem ser realizado levantamento dos maiores 
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patrimônios do planeta, estabelecer um patamar mínimo onde se inicia a incidência do tributo, 

e ter alíquotas, de preferência, que não ultrapassem o valor da taxa de crescimento média do 

capital. 

O imposto mundial sobre o capital, por ser internacional deve ser adotado 

simultaneamente por pelo menos dois países, ao menos inicialmente92. A sua implementação 

deve ocorrer em etapas, tendo início primeiramente em nível continental ou regional, 

organizando a cooperação entre os instrumentos regionais93, para em seguida, gradativamente, 

atingir o nível global. 

Outra questão importante é o recolhimento e distribuição da receita obtida com o 

imposto proposto, é de se ter em mente que um imposto internacional pode ser recolhido 

tendo como base o sistema tributário nacional, de modo que o Estado será soberano na 

destinação dos recursos arrecadados, ou pode ser recolhido por uma instituição multilateral, 

que decidiria o destino dos recursos94. Ao sugerir o imposto mundial sobre o capital, Piketty 

não adentra neste aspecto, mas dada a importância e complexidade do tributo sugerido 

imagina-se que sua arrecadação por uma instituição multilateral seja o mais adequado, de 

modo que esta seria responsável por sua arrecadação e distribuição entre os países de acordo 

com a necessidade de cada um. 

É de se esperar, também, que como o objetivo maior do tributo é a redução das 

desigualdades sociais, seus recursos dentro de cada Estado deva ser destinado a programas e 

políticas que contribuam para tanto, cabendo, também, à organização multilateral sugerida a 

fiscalização da destinação dos recursos, cobrando dos Estados relatórios a respeito da 

utilização das verbas oriunda do imposto mundial sobre o capital. Desta forma, o referido 

imposto consagra as características previstas no segundo capítulo, é um imposto progressivo, 

pessoal e direto, essencial para o desempenho ideal de sua função social. 

Em sua obra, Piketty levanta a questão da transparência financeira e da transmissão de 
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solidária sobre os fluxos financeiros internacionais. Brasília: Ipea, 2010,  p. 68. 



41 

 

 
 

informações bancárias e as considera inseparáveis da idealização do imposto mundial sobre o 

capital, atualmente, no entanto os projetos de transmissão automática de informações bancária 

são incompletos, especialmente no que diz respeito aos ativos coberto e às sanções previstas95. 

Assim, antes de cumprir e sua dupla função (regular o capitalismo e evitar uma “espiral 

desigualadora sem fim e uma divergência ilimitada das desigualdades patrimoniais, além de 

possibilitar um controle eficaz das crises financeiras e bancárias”) o imposto mundial sobre o 

capital deve tornar possível outro objetivo, o de transparência democrática e financeira sobre 

os patrimônios e os ativos detidos por indivíduos em nível global96. 

Mesmo que tal tributo fosse aplicado com uma taxa muito baixa, a exemplo 0,1% 

sobre todos os patrimônios, de modo que suas receitas fossem limitadas, sua importância já 

seria enorme, pois tornaria possível o conhecimento e informações sobre os patrimônios e 

fortunas ao redor do globo97. Seria uma fonte confiável para os países e organizações 

internacionais a cerca da concentração do capital, superando fontes até então duvidosas como 

a Forbes. Consequentemente, Piketty afirma que tal transparência traria benefícios 

imensuráveis para a democracia, uma vez que:  

(...) é muito difícil haver um debate tranquilo sobre os grandes desafios do mundo 
atual – o futuro de um Estado social, o financiamento da transição energética, a 
construção do Estado nos países do sul etc. – enquanto reinar tamanha opacidade 
sobre a distribuição das riquezas e fortunas mundiais98. 

 Todos seriam, portanto, obrigados a registrar seus títulos de propriedades e o conjunto 

de seus ativos perante as autoridades financeiras mundiais competentes, para então serem 

reconhecidos como proprietários, obviamente com suas vantagens e desvantagens, de modo 

que o imposto mundial sobre o capital seria, também, uma espécie de cadastro financeiro 

mundial, algo inexistente atualmente, pois mesmos as organizações internacionais que 

possuem o encargo de regular e fiscalizar o sistema financeiro mundial, a exemplo do Fundo 

Monetário Internacional – FMI, possuem um conhecimento meramente aproximado da 

distribuição mundial dos ativos financeiros e, principalmente da magnitude daqueles mantidos 
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em paraísos fiscais99. 

 Assim, o imposto mundial sobre o capital obrigaria a especificação e a ampliação dos 

conteúdos dos acordos internacionais sobre as transmissões automáticas de informações 

bancárias, partindo do princípio de que cada autoridade fiscal nacional deve receber todas as 

informações necessárias para o calculo do patrimônio líquido de cada cidadão100, levando em 

consideração a existência de uma organização multilateral responsável pela arrecadação do 

referido tributo, tais dados deveriam ser repassados a esta.  

Para tanto, o economista francês considera indispensável que seja aplicada a lógica da 

declaração pré-preenchida pelo governo responsável ou mesmo pela organização multilateral, 

se for o caso, tal sistema já está em vigor em diversos países na aplicação do imposto sobre a 

renda, de forma que a cada ano o contribuinte recebe uma declaração contendo todos os seus 

ativos e passivos conhecidos pela administração fiscal, e anualmente seria realizada uma 

reavaliação do valor de mercado de suas propriedades calculada através da observação dos 

preços em transações de bens similares, tal avaliação pode ser contestada101. 

 A extensão das transmissões automáticas de informações bancárias para o nível 

mundial, de tal forma que se inclua nas declarações pré-preenchidas os ativos detidos em 

bancos situados no exterior é o maior desafio apontado por Piketty na implementação do 

imposto mundial sobre o capital, não é um desafio técnico, mas sim político: a existência dos 

paraísos fiscais, que para preservar o sigilo bancário e não transmitem tais informações 

automaticamente, alegam que os governos poderiam fazer mal uso dessas informações, o que 

encobre a verdadeira razão para a manutenção do sigilo, uma vez que os paraísos fiscais 

defendem-no pois assim seus clientes evitam obrigações fiscais, repassando-lhes uma parte de 

seus ganhos102.  

Atualmente, programas de transparência e cooperação internacional, como o BEPS e o 

FACTA, já se mostram de extrema importância na busca pela transparência financeira. 

Porém, Piketty enxerga como a única maneira de se atingir resultados tangíveis a imposição 
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de sanções automáticas aos bancos e aos países que se recuem a impor a transmissão 

automática a todos os estabelecimentos financeiros de seu território103. 

 É de se ter em mente, ainda, que o imposto mundial sobre o capital não tem o objetivo 

de substituir todos os recursos fiscais existentes, é apenas um complemento, que juntamente 

com o imposto progressivo sobre a renda e o imposto progressivo sobre as heranças, compõe 

um sistema fiscal ideal104. São apontadas, então duas lógicas para justificar a necessidade de 

sua implantação: a) a lógica da contribuição e b) a lógica do incentivo. 

 Sob a lógica da contribuição, parte-se do fato de que a renda é, na prática, um conceito 

mal definido pelos detentores de patrimônios muito elevados, de modo que apenas uma 

tributação direta sobre o capital tornaria possível a captação correta da capacidade 

contributiva dos detentores de grandes fortunas, pois o capital apresenta-se como melhor 

indicador da capacidade contributiva dos mais ricos em comparação com a renda, já que 

quase sempre a renda fiscal apresentada por estes é sensivelmente insuficiente em 

comparação ao patrimônio, permitindo assim, uma complementação em relação ao imposto 

sobre a renda105.  

 A lógica de incentivo, por sua vez, se baseia na ideia de que o imposto mundial sobre 

o capital incentivaria os detentores de patrimônios a buscar os melhores rendimentos 

existentes, obrigando aquele que faz mal uso de seu patrimônio a se desfazer dele, aos poucos, 

pela necessidade de pagar impostos e ceder seus ativos a detentores mais dinâmicos106. Um 

sistema fiscal ideal, portanto, é um meio-termo entre a lógica de incentivos e a lógica da 

contribuição, embora esta última seja a mais importante na defesa do imposto mundial sobre o 

capital107. 

  Assim, a instituição do imposto mundial sobre o capital é capaz de preservar a 

abertura econômica e a globalização e simultaneamente regular de maneira eficiente e 

distribuir os lucros de maneira justa dentro de cada país e entre os países108. Permitiria ainda, 
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107Ibidem, p. 512 e 513. 
108Ibidem, p. 501. 
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o respeito pela equidade horizontal na busca pela capacidade contributiva, eficiência na 

aplicação dos recursos em busca de fomentar o desenvolvimento de atividades produtivas, a 

redistribuição de riquezas visando a redução das desigualdades, o controle administrativo de 

bens, impediria a manutenção do patrimônio improdutivo109 e funcionaria como uma espécie 

de cadastro mundial de patrimônios, possibilitando uma regulação do capitalismo e da 

concentração de riquezas. 

 O imposto mundial sobre o capital é, portanto, ferramenta indispensável na busca pela 

redução das desigualdades sociais através da redistribuição de riquezas, mas não tem como 

objetivo somente isso, busca regular o capitalismo, a fim de se evitar o crescimento ilimitado 

dessas desigualdades, ao mesmo tempo em que promove a transparência financeira mundial. 

Por óbvio a instituição e arrecadação de tal tributo devem ser realizadas de maneira cautelosa, 

preferencialmente seguindo as características descritas nesse capítulo, e suas receitas sejam 

responsavelmente utilizadas em programas e políticas que visem ou contribuam para a 

redução das desigualdades. 

  

                                                             
109 MOTA, Sergio Ricardo Ferreira. Impuesto sobre grandes fortunas en Brasil. Florianópolis: Insular, 2011, 
p. 124 e 125. 
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Conclusão: O surgimento de um grande aliado na luta contra as desigualdades sociais 

 

Renda, o capital e as desigualdades sociais guardam uma estreita relação, a ponto de o 

acúmulo dos dois primeiros, nas mãos de uma parcela ínfima da sociedade, gerarem e 

perpetuarem a existência das desigualdades sociais. No entanto, estas desigualdades, ainda 

que comuns não devem ser tratadas como algo natural, que sempre esteve presente e sempre 

estará, não precisando serem alteradas. De modo que seu combate faz-se necessário à 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Daí surge um impasse, diversas foram e são as formas de busca da redução dessas 

desigualdades, já que sua extinção parece ser impossível de ser alcançada, mas estas formas 

de combate parecem ter produzido resultados pouco animadores, de modo que as 

desigualdades sociais ainda serão uma realidade no futuro, quiçá ainda mais acentuadas. 

Surge, assim, a necessidade de se tentar novas formas de combate às desigualdades. 

Os tributos podem ser grandes aliados nessas batalhas, uma vez que podem ser 

utilizados para influenciar a realidade social, elevando-se o bem-estar social de determinada 

localidade, e quem sabe, do mundo. De modo que, resta demonstrada a irrefutável função 

social dos tributos, e a preferência de um imposto progressivo, direto e pessoal para executar 

sua função extrafiscal de maneira ideal.  

Nessa busca por novos meios de frear a crescente concentração de riquezas, a adoção de 

um imposto mundial sobre o capital, seguindo as ideias de Thomas Piketty, ainda que 

utópicas, poderá ser ferramenta bastante eficaz enquanto agente redutor das desigualdades 

sociais. O referido tributo incidiria sobre o patrimônio líquido dos mais ricos, e os valores 

arrecadados distribuídos entre os Estados que o adotem, para tanto, porém, se faz necessária a 

superação de certos obstáculos impostos à aplicação e à eficácia de tal tributo apresentados 

pelos críticos.  

A cooperação internacional talvez seja o maior obstáculo a ser enfrentado na instituição 

do imposto mundial sobre o capital, é necessário que os países atuem conjuntamente na 

instituição do tributo, na importantíssima questão da transparência financeira e da transmissão 

de informações bancárias, na distribuição dos recursos e na efetiva aplicação destes em 
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políticas e programas que tenham como objetivo a redução das desigualdades sociais. De 

modo que, basta a vontade dos Estados em instituir tal tributo, não havendo maiores 

dificuldades técnicas para tanto. 

O imposto mundial sobre o capital é, então, uma luz no fim do túnel, é uma esperança 

de um mundo mais justo e igualitário. É um instrumento forte para a regulação do 

capitalismo, capaz de impedir o crescimento desenfreado da concentração de riquezas e das 

desigualdades sociais, ao mesmo tempo em que possibilita tantos outros benefícios. 
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