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Princípio da progressividade 

A incidência tributária pode ser: 
 Regressiva (supõe que os impostos devam crescer menos que a 

renda) 
 Proporcional (supõe que os impostos devam evoluir 

simultaneamente com a renda) 
 Progressiva (supõe que os impostos devam evoluir mais 

acentuadamente que a renda) 
Os modernos sistemas fiscais consagram a progressividade na 
tributação. 
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Impostos progressivos 

 

Aplicam-se maiores percentuais de impostos para as classes de 

renda mais alta. 

Torna a distribuição de renda menos desigual após sua aplicação. 
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Justifica-se este enfoque pelo chamado “mínimo sacrifício 

agregado”. 

 

•Sugere que os contribuintes arquem com decréscimos marginais 

iguais na utilidade de sua renda.  

•Caso a unidade de imposto cause a A uma perda de 5, enquanto 

para B seria de 15, o primeiro deve contribuir mais que o 

segundo. 
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Impostos regressivos 

 

Tributa-se mais fortemente as camadas mais baixas de renda. 

Quanto menor o nível de renda, maior o percentual de imposto a 

ser pago pelo indivíduo. 

A distribuição de renda se concentra mais nas classes de maior 

poder aquisitivo. 
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Impostos proporcionais ou neutros 

 

Aplica-se a mesma alíquota do tributo para os diferentes níveis 

de renda. 

Não tem efeito sobre a distribuição de renda na sociedade. 
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Questões importantes sobre o sistema tributário de um país 

 

 Os tributos que o compõe não provocam distorções sobre as 

decisões dos agentes econômicos? 

 O grau de eqüidade do sistema é satisfatório? 

 Qual deve ser o equilíbrio entre a tributação de bens e a 

tributação da renda? 

 O custo de sua administração é adequado? 
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Do ponto de vista da eficiência, o sistema tributário ideal é 

aquele consistente com a alocação paretiana ótima de recursos. 

Seria aquele que não alterasse os preços relativos determinados 

pelo mercado, não influindo nas decisões privadas de produção e 

consumo. 
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Condições para o bem-estar máximo 

 

Um arranjo de Pareto ótimo (Pareto eficiente) é aquele em que 

qualquer mudança na produção ou distribuição que coloque uma 

ou mais pessoas em melhor situação deixa as outras num nível 

pior. 
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Na livre concorrência 

 

Na ausência de externalidades, existe o máximo de bem-estar, 

devido ao fator maximizador de produtores e consumidores. 

As condições de Pareto-ótimo não podem ser aplicadas a 

medidas reditributivas que, por definição, melhoram a situação 

de um indivíduo às expensas de outro. 

 



Setor Público 

Regra geral um novo tributo gera 

 

Custo de eficiência e acarreta efeitos sobre a distribuição de 

renda. 

A busca da completa neutralidade do tributo leva a conflitos com 

a necessidade de se conferir maior eqüidade a um sistema 

tributário. 

 


