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RESUMO 
É notório que a obrigação tributária brasileira está dentre as maiores cargas fiscais no globo. 
Fato esse quepode conduzir à opinião geral de que o principal fator motivador para o 
descumprimento do ônus tributário é o pesado fardo de recolher os tributos e cumprir as 
respectivas prestações positivas e acessórias. Contudo, há estudo realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), intitulado “IRBES: índice de retorno ao 
bem-estar social”, que pode apontar o contrário. Com base em cálculo envolvendo o 
percentual da tributação incidente sobre o Produto Interno Bruto (PIB) de cada uma das trinta 
nações com as maiores cargas tributárias no mundo, e o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) de cada uma delas, foi possível se chegar a um índice que representa a medida em que 
os benefícios oriundos das receitas tributárias recolhidas retornam aos contribuintes. O Brasil 
atingiu o pior índice, fato que o mantém na 30ª colocação. Desse modo, conclui-se que o 
elevado aspecto quantitativo do tributo, por si só, não é o principal motivo justificador da 
inadimplência tributária, mas sim a proporção com que os benefícios que podem ser obtidos 
com o pagamento dos tributos retornam a quem os paga. A metodologia de pesquisa adotada 
foi dedutiva, quanto ao método científico. Fundamental, quanto à finalidade. Observacional, 
quanto à natureza. Qualitativa, quanto à forma de abordagem do problema. Exploratória, 
quanto aos objetivos. Bibliográfica e documental, quanto aos procedimentos técnicos. 
Longitudinal, quanto ao desenvolvimento no tempo. 
 
Palavras-chave: Carga tributária. Retorno ao bem-estar social. Diretos e deveres 
fundamentais.  

 
ABSTRACT 
It is notorious that the Brazilian tax obligation is among the largest tax burdens in the globe. 
This fact may lead to the general opinion that the main motivating factor for non-compliance 
with the tax burden is the heavy burden of collecting taxes and fulfilling the respective 
positive and ancillary benefits. However, there is a study conducted by the Brazilian Institute 
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of Planning and Taxation (IBPT), entitled "IRBES: index of return to social well-being", 
which may point the opposite way. Based on a calculation involving the percentage of 
taxation levied on gross domestic product (GDP) of each of the thirty nations with the highest 
tax burdens in the world, and the Human Development Index (HDI) of each one of them, it 
was possible to reach an index that represents the extent to which the benefits arising from the 
tax revenues collected return to taxpayers. Brazil reached the worst index, a fact that keeps it 
in 30th place. Thus, it is concluded that the high quantitative aspect of the tax, by itself, is not 
the main reason justifying the tax default, but rather the proportion with which the benefits 
that can be obtained with the payment of taxes return to those who pay them. The research 
methodology adopted was deductive, regarding the scientific method. Fundamental, as to 
purpose. Observational, as to nature. Qualitative, as to how to approach the problem. 
Exploratory, as to the objectives. Bibliographic and documentary, regarding technical 
procedures. Longitudinal, as to development in time. 
 
Keywords: Tax burden. Social welfare return. Fundamental rights and duties. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

 A cada ano que passa a arrecadação com tributos no Brasil atinge recordes. O 

impostômetro não deixa mentir. O exercício financeiro de 2019 fechou com uma arrecadação 

de exatamente R$ 2.504.853.948.529,48 (dois trilhões, quinhentos e quatro bilhões, 

oitocentos e cinquenta e três milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e 

nove reais e quarenta e oito centavos).  

Diante de números tão expressivos, surge questionamentos elementares, até mesmo 

entre os homens médios: “por que ainda falta dinheiro para investir na efetivação de direitos 

fundamentais? No que é utilizado todas as receitas que são integralizadas”? 

Apontamentos que podem ser feitos a priori reside nos elevados níveis de corrupção 

na administração pública ou ao pagamento da dívida interna acumulada. Contudo, nenhum 

deles representa um nexo juridicamente aceitável para fundamentar a extinção ou exclusão do 

crédito tributário. 

Afinal, não é deixando de recolher a sua quota parte que a sociedade vai ajudar a 

extirpar os ilícitos e déficits financeiros que permeiam à realidade contemporânea da 

administração pública. Muito pelo contrário, é com as receitas derivadas provindas dos 

particulares que as instituições permanentes autônomas, os órgãos de controle interno e 

externo se mantém e ajudam a assegurar os valores intrínsecos ao Estado Democrático de 

Direito. 

Um motivo mais contundente parece residir nos poucos benefícios que são auferidos 

pelos sujeitos passivos que cumprem as suas obrigações tributárias nos prazos legais. Afinal, 
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as receitas tributárias também devem ser investidas na prestação e garantia dos direitos 

fundamentais.  

Seria como comparar os direitos fundamentais a um produto que se é comercializado. 

Caso o comprador adiante a parcela a ser paga na compra desse dado produto e simplesmente 

não o recebe, não é de se estranhar que suspenda o pagamento das parcelas vincendas ou 

desista da aquisição do produto e manifeste interesse na restituição dos valores pagos. 

Com o tributo, essa lógica também se aplica. Quando os sujeitos passivos pagam em 

dia as prestações pecuniárias que a eles são impostas compulsoriamente, o mínimo que 

esperam é ter acesso a serviços públicos de qualidade que lhe propiciem o pleno gozo dos 

direitos fundamentais pelos quais pagaram. 

O tributo é preço social, é o custo da aquisição dos direitos fundamentais. Por isso, o 

retorno que os tributos trazem ao bem-estar social dos contribuintes está intimamente 

conectado ao contentamento desses em cumprir as suas obrigações tributárias. Eventual 

descontentamento que pode sim ensejar à inadimplência fiscal. 

Daí a pertinência do estudo desenvolvido pelo IBPT. Com os números e índices que já 

são peculiares à seara tributária, fica mais evidente constatar que à medida que são auferidos 

benefícios oriundos das receitas tributárias criam e influenciam uma repulsa ao dever 

fundamental de pagar tributos no Brasil. 

Mais detalhadamente será esmiuçada essa relação entre a obrigação tributária e o 

retorno ao bem-estar social. Entretanto, antes disso é pertinente expor que o tributo, além de 

um direito, é também dever fundamental. 

 

2 OS DOIS LADOS DE UMA MESMA MOEDA 

 

Preliminarmente, classificar o tributo como direito fundamental pode causar uma 

certeza estranheza. Ora, a ideia primma facie que se tem quando divaga sobre direitos é que 

são vantagens, bônus, e não ônus. 

Colocar uma obrigação como direito, de fato, transparece incongruência. Aqui, na fase 

tributária, o particular é quem será o titular de deveres, o sujeito incumbido de cumprir 

obrigações de pagar e fazer e não receber prestações positivas do Estado. 

Isso, por enquanto, pois quando os tributos são devidamente integralizados ao 

patrimônio do ente fiscal, aí sim a lógica se inverte. As prestações pecuniárias passam a 

alcunha de receitas financeiras. 
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E a partir dessas receitas, que compõem o orçamento, é que o Estado se posiciona 

como sujeito concretizador de prestações de políticas públicas e o contribuinte passa a figurar 

como beneficiário, já que pagou o custo dos seus direitos fundamentais. 

Essa seria uma das várias consequências oriundas da transição do Estado Liberal de 

Direito para o Estado Social de Direito. Com o Estado executor de prestações positivas, 

percebe-se que os direitos fundamentais estão em destaque. 

Não por acaso, a maioria esmagadora das Constituições pós-segunda guerra mundial, 

aponta o holofote para os direitos fundamentais e os coloca no patamar mais alto de 

relevância, ao lado da temática de organização e manutenção do Estado.  

Isso se deve ao fato de que todas elas se inspiraram no artigo 16º da Declaração de 

Direitos do Homem e do Cidadão de 17891. O texto do documento internacional inclusive 

serve de fundamento para o que se entende por conceito ideal de Constituição. 

E as páginas da história dos Estados autoritários ou absolutistas ajudam a fortificar o 

destaque aos direitos fundamentais, já que neles era comum a ocorrência da supressão desses 

e a imposição de deveres, tidos por vezes como excessivos e arbitrários. 

Tamanha a repulsa pela opressão desarrazoada dos direitos fundamentais, pelo trauma 

de abusos e arbitrariedades violadoras dos preceitos mais fundamentais da humanidade, que 

os Estados posteriores ao absolutismo, deram seguimento a essa valoração. 

Mais notadamente o Estado Liberal de Direito, que sucedeu o absolutismo e o 

combateu fervorosamente, principalmente no que tange ao robustecimento dos direitos 

individuais, civis e políticos. Aqueles amplamente considerados como de primeira dimensão.  

Contudo, a forma extremista com que os protegeu é justamente o fator que dá forma à 

crítica sobre a teoria dos direitos fundamentais. Com ela, muito se reconheceu os direitos dos 

particulares e as respectivas garantias das liberdades individuais, como forma de limitar o 

Estado ilimitado. 

Entretanto, esse reconhecimento foi feito de uma forma isolada, sem considerar todos 

os fatores necessários para o pleno exercício dos direitos conquistados. Grosso modo, a teoria 

liberalista coloca um cenário em que aos indivíduos só se atribuem bônus e não ônus. 

Sem considerar que para a sua regular fruição, os direitos fundamentais podem 

demandar toda uma logística coletiva2 envolvendo muitas vezes não só o Estado prestador de 

                                                           
1Art. 16.º A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos 
poderes não tem Constituição. 
2 O entendimento adequado dos deveres fundamentais rejeita simultaneamente os extremismos de um 
liberalismo que só reconhece direitos e esquece a responsabilidade comunitária dos indivíduos e de um 
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ações positivas, mas também os outros indivíduos que devem se abster de violar os direitos 

dos seus semelhantes. 

Afinal, há um ditado popular que diz: “o seu direito acaba onde começa o dos outros”. 

É justamente para elucidar que direitos fundamentais não são ilimitados nem irrestringíveis. E 

sua extensão vai até onde não violar o direito fundamental alheio, surgindo a partir daí, talvez 

o dever mais fundamental de todos: o de preservar os direitos fundamentais. 

Mas isso não significa afirmar que os deveres fundamentais são meros instrumentos de 

asseguração dos direitos fundamentais. Aí estaríamos falando das garantias constitucionais e 

não dos deveres, que possuem autonomia. 

O conceito de deveres fundamentais vai além do exclusivo posicionamento passivo do 

Estado ou de terceiros. Outros aspectos3no que tange ao posicionamento dos deveres 

fundamentais podem ser extraídos do seu preceito material. 

Nota-se, para tanto, que tais aspectos mais parecem contribuir para o esquecimento 

dos deveres fundamentais, já que suas delineações são postas tão em função dos direitos 

fundamentais e da correlação com os deveres.  

Contudo, isso deve significar não uma relação de preponderância, mas sim uma 

relação de complementaridade. Os deveres fundamentais são tão ligados aos direitos 

fundamentais não por figurar como meros desdobramentos da dinâmica em torno desses, mas 

sim por ser parte deles.  

E a recíproca é verdadeira: os direitos fundamentais também são parte dos deveres. 

Ambos desempenham uma relação de mútuo respeito e integração. Em outras palavras, são 

dois lados inseparáveis de uma mesma moeda. 

Verifica-se que é difícil desvincular um do outro. Para cada direito que existe e sempre 

haverá um dever que o complete na mesma proporção e classificação. Como dito, há uma 

autonomia independente do plano4 pelo qual ela é irradiada. 

                                                                                                                                                                                     

comunitarismo que dissolve a liberdade individual numa teia de deveres (rectius, funções). (NABAIS, 2009, p. 
673) 
3 É, no entanto, possível apurar um conceito material aproximativo ou tipológico de deveres fundamentais. Estes, 
enquanto deveres jurídicos do homem e do cidadão que, por determinarem a posição fundamental do indivíduo, 
têm especial significado para a comunidade, configuram-se como posições jurídicas passivas, autónomas, 
subjectivas, individuais e permanentes e essenciais. Com base nestas notas típicas do conceito de deveres 
fundamentais, fácil se torna distingui-los de figuras próximas a que se assemelham, ou com as quais, por vezes, 
são confundidos. Assim deles são de distinguir os deveres constitucionais organizatórios (que mais não são do 
que competências constitucionais de exercício obrigatório ou vinculadas quanto ao an), os limites aos direitos 
fundamentais, os deveres correlativos de direitos fundamentais (que são o aspecto passivo destes), as garantias 
institucionais de deveres fundamentais (que constituem figuras exclusivamente objectivas), as sujeições 
constitucionais (consequência directa dos poderes constitucionais), os ónus, as <as tomadas a cargo de serviços> 
e as tarefas constitucionais stricto sensu (Ibid., p. 674). 
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Com o advento do Estado Social de Direito e do Estado Democrático de Direito, 

parece ter havido uma acentuação do esquecimento da temática dos deveres fundamentais. 

Contudo, esse olvidamento é meramente aparente, pois de certo, os deveres fundamentais não 

foram suprimidos por essas novas fases do constitucionalismo. 

O que acontece é que durante elas houve o surgimento de novos direitos fundamentais. 

Seja no plano constitucional ou no legal, determinações expressas em normas positivadas 

foram editadas pelos representantes do povo. 

E o fato de um direito fundamental constar expresso ou explícito por norma 

vinculante, não necessariamente implica afirmar que o respectivo dever fundamental também 

vai estar explícito. No próprio texto que promulgar o direito fundamental, pode ser extraída a 

previsão implícita do dever fundamental a ele vinculado. 

O mesmo pode ocorrer se a positivação inicial for em relação ao dever fundamental. 

Aqui novamente a recíproca é verdadeira. Dada a autonomia e tipicidade já retratada, o 

legislador pode estabelecer expressamente um dever fundamental sem que 

concomitantemente traga escrito também o seu respectivo direito fundamental. Aqui agora o 

que demanda um trabalho de interpretação é o direito fundamental, dada o caráter implícito. 

Agora trazendo toda a teoria dos deveres fundamentais para a seara tributária5, é fácil 

de perceber que do tributo ecoa tanto direitos quanto deveres fundamentais. A analogia da 

moeda e suas duas caras é bem perspicaz, já que tributo é dinheiro, é prestação que se paga 

em pecúnia. 

Veja-se, por exemplo, o princípio constitucional da legalidade tributária. Ele 

estabelece que não deve haver tributo lei. Aqui, inicialmente consta expresso um dever o 

Estado tributante. Contudo, pode-se extrair o direito fundamental implícito que, para a edição 

da lei tributária, a voz dos contribuintes vai ser escutada por intermédio dos seus 

representantes eleitos. 

Tome-se agora a anterioridade tributária. Como a Constituição impede que o fisco 

institua ou majore tributo no mesmo exercício financeiro ou antes de decorridos noventa dias, 

                                                                                                                                                                                     
4 Os deveres fundamentais obedecem ao princípio da tipicidade ou da lista constitucional, sendo de considerar 
apenas como tais os constantes, de forma expressa ou implícita, da constituição. Esta ideia é válida mesmo face a 
constituições que, atento o seu texto, parecem conter ao menos prima facie, verdadeiras cláusulas gerais de 
deverosidade social. Os deveres extraconstitucionais substancialmente idênticos aos deveres constitucionais hão-
de assim ser havidos como deveres legais. (Ibid., p. 675).  
5 Como dever fundamental, o imposto não pode ser encarado nem como um mero poder para o estado, nem 
como um mero sacrifício para os cidadãos, constituindo antes o contributo indispensável a uma vida em 
comunidade organizada em estado fiscal. Um tipo de estado que tem na subsidiariedade da sua própria acção 
(económico-social) e no primado da autorresponsabilidade dos cidadãos pelo seu sustento o seu verdadeiro 
suporte. Daí que se não possa falar num (pretenso) direito fundamental a não pagar impostos. (Ibid., p. 679). 
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por preclusão lógica surge o direito a não surpresa dos contribuintes. Em poder exigir que a 

cobrança do novo tributo ou do antigo majorado só se dê somente no exercício financeiro 

subsequente ou após decorrido o período da noventena.  

E detalhe interessante, esses deveres estão inseridos em um rol da Constituição 

intitulado: “Limitações ao poder de tributar”. Repara-se que, desde o Estado Liberal, quando 

se falou em limitar o poder do Estado, importou-se ao mesmo tempo em dizer que direitos 

foram reconhecidos. 

O que se pretende dizer aqui é que a terminologia direito ou dever fundamental, apesar 

de autônomas, é variável, pois são duas metades integrantes de um mesmo todo. São os dois 

lados da mesma moeda que, se observada de uma determinada posição, não exclui a 

existência do outro lado.  

As limitações ao poder de tributar, quando fitadas pelo sujeito ativo, importam em 

obrigações. Agora, quando observadas pelo sujeito passivo, manifestam-se como direitos 

legítimos. Tudo depende do ponto de vista. 

Como o tributo é o custo6 para a implementação dos direitos sociais, ele representa, ao 

mesmo tempo, tanto direito fundamental quanto dever fundamental, cujos destinatários 

podem ser tanto os contribuintes quanto os entes fiscais. 

Para os contribuintes, caso cumpram a obrigação tributária, o dever fundamental de 

pagar tributos, surge o direito fundamental de receber as prestações positivas do Estado, ao 

mesmo tempo de exigi-las ativamente. “Se pago, logo exijo”. Essa é a filosofia intrínseca à 

questão. 

Por parte do Estado, há o direito de auferir as receitas públicas derivadas tributárias 

das quais detém competência tributária. Uma vez auferidas e devidamente integralizadas ao 

orçamento público, daí sim surge o dever de empenhá-las em prestações que resultem na 

implementação dos direitos dos contribuintes. 

O sentido em que se desenvolve a fase tributária e orçamentária é o mesmo, há apenas 

um a possibilidade de exercer um duplo enfoque com vistas aos direitos e deveres 

fundamentais decorres relação jurídico-tributária: 

 

                                                           
6Não há Estado Social sem fluxo econômico e, claro, sem uma correspondente atividade financeira compatível 
com os inevitáveis custos das prestações sociais, isto é, não há como admitir um regime de socialidade 
assentado, tão-somente, na fundamentalidade dos direitos, mas, sobretudo, na exigibilidade deles em função dos 
condicionantes político e econômicos de uma sociedade; (CAVALCANTE, 2015.) 
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Fonte: HEINEN, 2015, p. 143. 
 

Direitos e deveres que equivalem a custos e benefícios. A questão que se aborda à 

seguir é justamente uma distorção nessa equação econômica que pode ser verificada no 

Sistema Tributário Nacional brasileiro. 

 

3 UMA COMPROVAÇÃO ESTATÍSTICA DA MÁ UTILIZAÇÃO DAS RECEITAS 

TRIBUTÁRIAS 

 

Como exposto, o tributo figura, ao mesmo tempo, como direito e dever fundamental 

do contribuinte e do Estado. A exação é o custo social7 para a efetivação das prestações 

positivas que irão assegurar as garantias individuais e coletivas. 

E como na equação econômico do custo x benefício, deve haver uma relação 

proporcional entre direitos e deveres. A extensão do bônus deve ser na mesma medida do 

respectivo ônus.  

Logo, como o tributo é o preço que se paga para a implementação dos direitos sociais, 

o mínimo que se espera é que, uma vez regularmente adimplida a obrigação tributária, todos 

os direitos os quais o contribuinte pagador é destinatário sejam prestados satisfatoriamente.  

Entretanto, nada é tão simples assim. Quem dera o recolhimento das receitas 

tributárias por si só assegurasse a implementação de todos os direitos que os contribuintes 

dispõem, contudo há uma série de variantes que infligem a desarmonia na equação do custo x 

benefício. 

Por exemplo, quem paga deve ter acesso aos direitos decorrentes do tributo. No 

entanto, o Estado deve prestar os direitos a todos, inclusive os comprovadamente pobres, que 

não possuem condições de arca com o ônus tributário. 

                                                           
7 O aforismo “Tributos são o preço da liberdade” não é, portanto, nenhum palavreado. E verdadeiro permanece 
também o que Robert Wagner, outrora prefeito de New York, disse: “Tributos são o preço da civilização. Não 
existem na selva.”  (TIPKE, 2012, p 44). 
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Dessa forma, os contribuintes pagadores acabam arcando com a obrigação tributária 

não só em prol de si mesmo, mas também em função dos hipossuficientes que, segundo a 

legislação tributária, estarão acobertados por alguma hipótese de desoneração, seja imunidade, 

isenção, não-incidência ou até mesmo benefícios ou incentivos fiscais. 

O célebre trocadilho do “se pago, logo exijo”, não se aplica em todos os casos. Há 

aqueles que só “comem8” os tributos, mas não pagam por eles. Em outras palavras, usufruem 

dos mesmos direitos prestados pelo Estado, cabendo-lhes inclusive exigi-los, porém sem a 

necessidade de recolher a prestação pecuniária compulsória. 

Outro exemplo está na própria classificação dos tributos. Há espécies cujo destino de 

arrecadação não é vinculado e outras que são. Diga-se de passagem, que, três das cinco 

espécies existentes, não tem destinação específica. 

Sendo assim, grosso modo, nem o contribuinte pagador, nem o “comedor de tributos”, 

possuem uma certeza absoluta de que usufruirão diretamente dos benefícios oriundos das 

receitas que foram pagas, pois elas vão integrar o erário e ser utilizadas de maneira geral, 

indiscriminada. 

Veja que se trata justamente das três espécies clássicas, quais sejam: impostos, taxas e 

contribuições de melhoria. Essas, previstas na redação original do Código Tributário Nacional 

de 1966, quando ainda se adotava a teoria tripartite.  

E não por acaso, são elas as três espécies com destinação de arrecadação não 

vinculada, pois estão em harmonia com outro dispositivo de redação original9 do CTN de 

1966, que prevê que a natureza jurídica do tributo não é desqualificada pela destinação legal 

do produto de arrecadação.  

                                                           
8 De fato, muitos políticos tentaram no passado, sobretudo antes das eleições se tornar amados como Políticos do 
tax and spend. Eles alimentaram muitos cidadãos beneficiários ou gratuitamente tais (taxeater), que podem 
decidir uma eleição, à custa dos contribuintes (taxpayer). Por outro lado também o Estado Social não excessivo 
necessita de muito dinheiro, mas também alcançar além da égalité de droit uma certa égalité de fait, acima de 
tudo buscar maior igualdade de oportunidade e o mantimento da paz social. Pretende ser mais do que o Estados 
dos mínimos, que apenas protege a liberdade e a propriedade. Tudo considerado na perspectiva do trabalhador 
social, não admira que jovens delinquentes sejam enviados em viagens para países estrangeiros, que cidadãos 
preceptores de subvenções (taxeater) geralmente são desmotivados e mimados que preferem subvenções sociais 
ao trabalho e cessem de cuidar responsavelmente de si mesmos. A “legislação social” não pode “por meio de 
presentes imprudentes” – assim se expressa Josef Isensee – “criar o tipo do parasita social e além disso 
adormecer a vontade de produzir e a moral do trabalho”. Posto que os contribuintes não podem reagir 
constitucionalmente contra os excessos do Estado do Bem-Estar Social, é razoável opor limites à tributação e 
consequentemente ao Estado Social. O Estado Social se baseia nos impostos. Tributos que não são arrecadados 
não podem ser utilizados para financiar excessos sociais (Ibid., p. 45-47) 
9Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo 
irrelevantes para qualificá-la: 
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; 
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação. 
Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. 
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E o produto auferido pela arrecadação das receitas oriundas dessas três espécies 

clássicas é justamente o montante mais expressivo no orçamento público brasileiro. Não por 

acaso, são as exações que incidem com mais frequência no cotidiano. 

Dotadas destinação vinculada apenas as outras duas espécies: contribuições especiais e 

empréstimos compulsórios, que apesar de também representarem montantes consideráveis, 

ainda estão bem aquém das outras três espécies. 

Contudo, este capítulo se propõe a expor um agravante adicional que é peculiar ao 

Sistema Tributário Nacional brasileiro. Trata-se de uma comprovação estatística de que as 

receitas tributárias não são revertidas satisfatoriamente para os direitos mais básicos do 

cidadão brasileiro. 

Para melhor elucidar, é necessário tecer considerações propedêuticas sobre a pesquisa 

na qual se fundamenta a premissa posta. Trata-se do estudo intitulado: “Carga tributária/PIB 

X IDH: Cálculo do IRBES (Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade)”, desenvolvido 

pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). 

Ao mensurar os trinta países com a carga tributária mais elevada, o estudo do IBPT 

objetiva quantificar também a medida com que os numerários arrecadados estão sendo 

revertidos em serviços públicos que promovam o bem-estar social. 

Para tanto, foram utilizados e comparados dois macros indicadores: a carga tributária 

sobre o Produto Interno Bruto (PIB), conforme dados da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), de 

acordo com informações obtidas junto ao Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). 

O método de cálculo do primeiro parâmetro foi dividir o total da arrecadação tributária 

auferida em todo o país pelos entes fiscais de todas as esferas, em um dado ano, pelo valor do 

PIB do mesmo exercício financeiro.  

O resultado é exposto em percentuais de modo a se expor a parcela que a carga 

tributária representa no quantitativo anual de bens e serviços produzidos no país. Por 

exemplo: PIB = R$ 6.000.000.000.000,00; Carga tributária (CT) = R$ 2.000.000.000.000,00 

≡ CT÷PIB = 33,33% 

O método de cálculo do segundo parâmetro é baseado em dados econômicos e sociais 

adotados pelo PNUD desde 1993. Esses dados são comparados com fatores que medem a 

riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade, dentre outros.  
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Desse modo é possível padronizar a avaliação e medição da qualidade de vida 

paralelamente ao grau de desenvolvimento econômico. O IDH é medido de 0 a 1. Quanto 

mais próximo de 1, maior o grau de desenvolvimento humano. 

Dessa maneira, o IRBES é o resultado da soma da carga tributária sobre o PIB com o 

IDH, ambos ponderados em termos percentuais. Obtidos os IRBES de cada país, é possível se 

montar uma tabela com o ranking que representa o resultado final. 

Abaixo estão expostos o ranking final de quatro edições do estudo, considerando para 

cada edição, com exceção da edição 2017, acarga tributária sobre o PIB e o IDH do exercício 

financeiro retrasado ou aquele obtido no ano anterior ao da publicação da edição: 

Edição 2012 

DESCRIMINAÇÃO ÍNDICE DE RETORNO AO BEM-ESTAR SOCIAL 

DA SOCIEDADE 

RANKING 

30 PAÍSES DE 

MAIOR 

TRIBUTAÇÃO 

ANO 

2010 

ANO  

2011 

ÍNDICE 

OBTIDO 

RESULTADO 

C.T 

SOBRE 

PIB 

IDH IRBES RANKING 

AUSTRÁLIA 25,90% 0,929 164,18 1º 

ESTADOS UNIDOS 24,80% 0,910 163,83 2º 

CÓREIA DO SUL 25,10% 0,897 162,38 3º 

JAPÃO 26,90% 0,901 160,65 4º 

IRLANDA 28,00% 0,908 159,98 5º 

SUÍÇA 29,80% 0,903 157,49 6º 

CANADÁ 31,00% 0,908 156,53 7º 

NOVA ZELÂNDIA 31,30% 0,908 156,19 8º 

GRÉCIA 30,00% 0,861 153,69 9º 

ESLOVÁQUIA 28,40% 0,834 153,23 10º 

ISRAEL 32,40% 0,888 153,22 11º 

ESPANHA 31,70% 0,878 153,18 12º 

URUGUAI 27,18% 0,783 150,30 13º 

ALEMANHA 36,70% 0,905 149,72 14º 

ISLÂNDIA 36,30% 0,898 149,59 15º 

ARGENTINA 29,00% 0,797 149,40 16º 

REPÚBLICA 

TCHECA 

34,90% 0,865 148,39 17º 

REINO UNIDO 36,00% 0,863 146,96 18º 

ESLOVÊNIA 37,70% 0,884 146,79 19º 

LUXEMBURGO 36,70% 0,867 146,49 20º 
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NORUEGA 42,80% 0,943 145,94 21º 

ÁUSTRIA 42,00% 0,885 141,93 22º 

FINLÂNDIA 42,10% 0,882 141,56 23º 

SUÉCIA 44,08% 0,904 141,15 24º 

DINAMARCA 44,06% 0,895 140,41 25º 

FRANÇA 43,15% 0,884 140,52 26º 

HUNGRIA 38,25% 0,816 140,37 27º 

BÉLGICA 43,80% 0,886 139,94 28º 

ITÁLIA 43,00% 0,874 139,84 29º 

BRASIL 35,13% 0,718 135,83 30º 

Fonte: IBPT. Carga Tributária/PIB x IDH: Cálculo do IRBES (Índice de 

Retorno de Bem Estar à Sociedade), 2012. Adaptado pelo autor. 

 

Edição 2015 

DESCRIMINAÇÃO ÍNDICE DE RETORNO AO BEM-ESTAR SOCIAL 

DA SOCIEDADE 

RANKING 

30 PAÍSES DE 

MAIOR 

TRIBUTAÇÃO 

ANO 

2013 

ANO  

2013 

ÍNDICE 

OBTIDO 

RESULTADO 

C.T 

SOBRE 

PIB 

IDH IRBES RANKING 

AUSTRÁLIA 25,90% 0,933 162,91 1º 

CÓREIA DO SUL 24,80% 0,891 162,79 2º 

ESTADOS UNIDOS 25,10% 0,914 162,33 3º 

SUÍÇA 26,90% 0,917 161,78 4º 

IRLANDA 28,00% 0,899 158,87 5º 

JAPÃO 29,80% 0,890 156,73 6º 

CANADÁ 31,00% 0,902 156,48 7º 

NOVA ZELÂNDIA 31,30% 0,910 155,44 8º 

ISRAEL  30,00% 0,888 155,41 9º 

REINO UNIDO  28,40% 0,892 152,99 10º 

URUGUAI 32,40% 0,790 151,91 11º 

ESLOVÁQUIA  31,70% 0,830 151,51 12º 

ESPANHA 27,18% 0,869 151,38 13º 

ISLÂNDIA  36,70% 0,895 150,25 14º 

ALEMANHA  36,30% 0,911 150,23 15º 

GRÉCIA  29,00% 0,853 148,98 16º 

REPÚBLICA 

TCHECA 

34,90% 0,861 148,97 17º 
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NORUEGA 36,00% 0,944 148,32 18º 

ARGENTINA  37,70% 0,808 147,80 19º 

ESLOVÊNIA 36,70% 0,874 146,97 20º 

LUXEMBURGO 42,80% 0,881 144,69 21º 

SUÉCIA  42,00% 0,898 141,15 22º 

ÁUSTRIA  42,10% 0,881 141,01 23º 

FRANÇA 44,08% 0,884 140,69 24º 

BÉLGICA  44,06% 0,881 140,21 25º 

ITÁLIA 43,15% 0,872 140,13 26º 

HUNGRIA 38,25% 0,818 139,80 27º 

DINAMARCA 43,80% 0,900 139,52 28º 

FINLÂNDIA 43,00% 0,879 139,12 29º 

BRASIL 35,13% 0,744 137,94 30º 

Fonte: IBPT. Carga Tributária/PIB x IDH: Cálculo do IRBES (Índice de 

Retorno de Bem Estar à Sociedade), 2015. Adaptado pelo autor. 

 

Edição 2017 

DESCRIMINAÇÃO ÍNDICE DE RETORNO AO BEM-ESTAR SOCIAL 

DA SOCIEDADE 

RANKING 

30 PAÍSES DE 

MAIOR 

TRIBUTAÇÃO 

ANO 

2014 

ANO  

2014 

ÍNDICE 

OBTIDO 

RESULTADO 

C.T 

SOBRE 

PIB 

IDH IRBES RANKING 

SUÍÇA  25,90% 0,933 163,46 1º 

CÓREIA DO SUL 24,80% 0,898 163,04 2º 

ESTADOS UNIDOS 25,10% 0,915 162,88 3º 

AUSTRÁLIA 26,90% 0,935 159,06 4º 

IRLANDA 28,00% 0,916 158,48 5º 

CANADÁ  29,80% 0,913 157,19 6º 

JAPÃO 31,00% 0,891 155,89 7º 

NOVA ZELÂNDIA 31,30% 0,913 155,35 8º 

ISRAEL  30,00% 0,894 155,23 9º 

REINO UNIDO  28,40% 0,907 154,61 10º 

ALEMANHA  32,40% 0,916 151,35 11º 

ESPANHA 31,70% 0,876 151,28 12º 

ESLOVÁQUIA 27,18% 0,844 151,09 13º 

URUGUAI  36,70% 0,793 150,90 14º 

REPÚBLICA 36,30% 0,870 150,43 15º 
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TCHECA 

NORUEGA  29,00% 0,944 150,28 16º 

ARGENTINA  34,90% 0,836 149,03 17º 

ESLOVÊNIA 36,00% 0,880 147,71 18º 

LUXEMBURGO 37,70% 0,892 147,35 19º 

GRÉCIA 36,70% 0,865 147,24 20º 

ISLÂNDIA 42,80% 0,899 146,91 21º 

BÉLGICA      42,00% 0,890 144,19 22º 

ÁUSTRIA  42,10% 0,885 143,08 23º 

DINAMARCA  44,08% 0,923 142,97 24º 

FINLÂNDIA 44,06% 0,883 141,99 25º 

FRANÇA  43,15% 0,888 141,49 26º 

ITÁLIA  38,25% 0,873 141,37 27º 

SUÉCIA 43,80% 0,907 141,15 28º 

HUNGRIA 43,00% 0,828 141,11 29º 

BRASIL 35,13% 0,755 140,48 30º 

Fonte: IBPT. Carga Tributária/PIB x IDH: Cálculo do IRBES (Índice de 

Retorno de Bem Estar à Sociedade), 2017. Adaptado pelo autor. 

 

Edição 2019 

DESCRIMINAÇÃO ÍNDICE DE RETORNO AO BEM-ESTAR SOCIAL 

DA SOCIEDADE 

RANKING 

30 PAÍSES DE 

MAIOR 

TRIBUTAÇÃO 

ANO 

2017 

ANO  

2018 

ÍNDICE 

OBTIDO 

RESULTADO 

C.T 

SOBRE 

PIB 

IDH IRBES RANKING 

IRLANDA       22,80% 0,938 168,51 1º 

AUSTRÁLIA  27,80% 0,939 162,85 2º 

SUÍÇA  28,50% 0,944 162,47 3º 

ESTADOS UNIDOS 27,10% 0,924 162,38 4º 

CÓREIA DO SUL 26,90% 0,903 160,82 5º 

JAPÃO  30,60% 0,909 157,08 6º 

CANADÁ 32,20% 0,926 156,68 7º 

NOVA ZELÂNDIA 32,00% 0,917 156,15 8º 

REINO UNIDO  33,30% 0,922 155,08 9º 

ISRAEL 32,70% 0,903 154,15 10º 

NORUEGA  38,20% 0,953 152,08 11º 

ESPANHA 33,70% 0,891 151,98 12º 
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ALEMANHA  37,50% 0,936 151,44 13º 

ISLÂNDIA  37,70% 0,935 151,12 14º 

REPÚBLICA 

TCHECA 

34,90% 0,888 150,35 15º 

ESLOVÁQUIA 32,90% 0,855 149,84 16º 

ESLOVÊNIA  36,00% 0,896 149,76 17º 

URUGUAI 29,30% 0,804 149,65 18º 

ARGENTINA  31,30% 0,825 149,13 19º 

LUXEMBURGO  38,70% 0,904 147,34 20º 

ÁUSTRIA  41,80% 0,908 144,11 21º 

DINAMARCA     43,50% 0,929 143,94 22º 

FRANÇA 41,50% 0,901 143,86 23º 

SUÉCIA 44,00% 0,933 143,71 24º 

GRÉCIA  39,40% 0,870 143,64 25º 

FINLÂNDIA 43,30% 0,920 143,41 26º 

HUNGRIA  37,70% 0,838 142,88 27º 

BÉLGICA 44,60% 0,916 141,57 28º 

ITÁLIA 42,40% 0,880 141,04 29º 

BRASIL 34,25% 0,759 140,13 30º 

Fonte: IBPT. Carga Tributária/PIB x IDH: Cálculo do IRBES (Índice de 

Retorno de Bem Estar à Sociedade), 2019. Adaptado pelo autor. 

 

Como se vê nas quatro edições do estudo, o Brasil sempre estava na pior colocação. 

Isso significa que, dentre as nações com maior carga tributária, a República Federativa do 

Brasil é aquela que menos retorna os valores das receitas tributárias arrecadadas em prol do 

bem-estar da sociedade. 

O Brasil fica inclusive atrás de outros países integrantes do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL), como a Argentina e o Uruguai que, com realidade social e cultural 

semelhante, economia menos potente e carga tributária sobre o PIB menor, consegue IDH e, 

consequentemente IRBES mais elevado. 

Uma menor carga tributária sobre o PIB também pode ser verificada nos países que 

sempre se mantiveram no top 5 do ranking. Nações como Austrália, Irlanda, Coréia do Sul e 

Estados Unidos precisaram de uma CT sobre PIB abaixo dos 30% (trinta por cento) para obter 

os IRBES mais altos. E o Brasil, com CT sobre PIB em torno dos 35%, mantém a última 

posição. 

Também há aspectos positivos na análise estatística do IRBES brasileiro. Primeiro, 

observa-se que o Brasil, além da última colocação, também manteve constante a sua CT sobre 
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o PIB. E mesmo assim, o que se notícia na mídia são quebras de recordes na arrecadação. Tal 

denota que o fisco brasileiro otimizou a fiscalização de um modo que, conseguiu arrecadar 

mais sem ter que instituir novos tributos nem majorar os já existentes. 

Segundo, a última colocação não importou dizer que o IDH brasileiro não tem 

evoluído nos anos das pesquisas. O contrário, apesar de tímidos, os números mostram que os 

fatores de riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida e natalidade no Brasil têm 

resultado em uma melhoria na qualidade de vida do brasileiro. 

Terceiro, com o ranking, cria-se um perfil ideal a ser perseguido. As nações que estão 

no topo podem servir de modelo para os que estão abaixo delas, como o Brasil. E com base 

nos aspectos, soluções para sanar a repulsa que o contribuinte brasileiro desenvolve ao pagar 

tributo são expostas a seguir. 

 

4 SOLUÇÕES PARA A REPULSA À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

De imediato, sanar os fatores políticos e extrajurídicos que permeiam a repulsa ao 

cumprimento da obrigação tributária seria o método de solução direto e definitivo, contudo o 

trabalho aqui se reserva a buscar ferramentas inseridas no campo de aplicação do Direito 

Tributário. 

A primeira delas é observar como funciona o sistema tributário dos países que estão no 

topo. Tentar extrair a forma com que eles conseguem reverter as receitas tributárias em prol 

do bem-estar da sociedade. 

Poder-se-ia contestar que se basear na realidade de países com cultura e economia tão 

distinta do Brasil não seria solução. Contudo dentre os top 5, sempre estava os Estados 

Unidos, maior economia mundial e detentor de ordenamento jurídico que já foi inspiração 

para o desenvolvimento do direito em uma das fases constitucionalismo brasileiro. 

Segundo, modelos tributários como do Estados Unidos, baseiam-se 

preponderantemente na renda e não no consumo, como se vê nos gráficos abaixo traçados 

pela OCDE:  
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E como se vê também nos gráficos da arrecadação do México e da Argentina, a 

tributação do consumo parece ser uma característica atinente aos países em desenvolvimento 

econômico. Tanto o é que, países industrializados como EUA e Reino Unido, tributam mais a 

renda. 

Há de se analisar se uma mudança na concentração da tributação no Brasil, resultaria 

em um melhor retorno dos tributos recolhidos. É algo que pode ser estimado, mas cabalmente 

comprovado tão somente na prática. 

De certo, importaria em dois grandes consequentes: 1) um impulso nos níveis de 

produção e consumo dada a redução da carga tributária sobre eles; 2) uma participação mais 

ativa do contribuinte ao longo de todo processo de arrecadação, uma vez que a sua renda ou 

propriedade estará sendo tributada em maior proporção. 

Ambos os consequentes podem contribuir para o aumento do IRBES, seja dando mais 

liberdade à economia e aos agentes econômicos para atuar nos setores carentes pela má 

reversão das receitas tributárias, seja difundido uma cultura de controle social das finanças 

públicas pelos contribuintes que passarão a sofrer tributação majorada da renda e propriedade. 

Terceiro, otimizar a fiscalização e arrecadação dos tributos com destinação vinculada. 

No caso do sistema tributário brasileiro, seria focar exclusivamente na tributação por meio das 

contribuições especiais. 

Não por acaso, é a espécie que figura como objeto da maior parte dos processos de 

execução fiscal no judiciário brasileiro. Além do que, é também a espécie mais sonegada ao 

se observar os maiores devedores. 
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Somado a isso, aprimorar a tributação sobre exações que possuem um destino de 

arrecadação vinculado, é mais do producente do que se concentrar nas espécies com destino 

não vinculado, já que as chances destas últimas resultarem em retorno ao bem-estar da 

sociedade é bem menor. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O pagamento do tributo engloba no seu bojo, ao mesmo tempo, tanto um direito 

quanto dever fundamental para ambas as partes envolvidas na relação jurídico-tributária. 

Tudo depende do ponto de vista, do ângulo em que se enfoca essa relação jurídica. 

Os contribuintes devem cumprir a obrigação tributária principal e pagar os respectivos 

valores devidos. Concomitantemente a isso, possuem o direito às garantias individuais e às 

prestações positivas propiciadas pelo Estado. 

Já os entes tributantes, possuem o direito a recolher os numerários que serão 

posteriormente integralizados ao erário. Simultaneamente, devem utilizar as receitas 

tributárias auferidas, não só para manter-se, mas também efetivar as prestações positivas cujos 

particulares são os destinatários.  

Em observação aos estudos publicados pelo IBPT, que quantificaram a medida com 

que as receitas tributárias retornam ao bem-estar da sociedade, é possível constar que a 

elevada carga tributária por si só não é motivo justificar para a uma repulsa ao pagamento de 

tributos. 

Aliado a um nível elevado de tributação, deve estar uma má gestão e utilização das 

receitas tributárias, que, mesmo quando cobradas em uma maior medida, encontram aceitação 

dos contribuintes que conseguem auferir um respectivo retorno em níveis satisfatórios. 

Além de implementar condutas que combatam as principais causas ensejadoras do pior 

índice de retorno ao bem-estar da sociedade, uma revisão no sistema tributário nacional 

brasileiro é essencial para melhor a posição no ranking das maiores cargas tributárias. 

Uma reforma que analise uma possível mudança na fonte de riqueza a ser tributada, e 

o destino de arrecadação das espécies tributárias existentes no ordenamento jurídico, pode ser 

a solução para a classificação que o Brasil tem se situado em todas as edições da pesquisa.  
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