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Efeito da inflação sobre a distribuição da carga fiscal 

 

Atua como tributo sobre os encaixes reais, afetando 

relativamente  mais as classes de menor poder aquisitivo. 

De outro modo, erode a base e recolhimento dos tributos, ainda 

que sejam protegidos por algum esquema de indexação.  
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O resultado é um aumento da regressividade do sistema, uma 

vez que os assalariados (menor renda) são os mais atingidos. 
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Imposto inflacionário 

 

Alguns teóricos afirmam que o financiamento do déficit público só 

pode ser feito por tributação ou endividamento, visto que a 

emissão de moeda (geradora de inflação) para esse fim pode ser 

considerada forma alternativa de tributação. 

Regressivo pois os menos favorecidos não tem acesso à proteção 
contra a inflação. 
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Por outro lado diminui as dívidas do governo, como o pagamento 

dos salários; 

Propicia mecanismos de correção monetária para as receitas 

governamentais, caso estas estejam vinculadas a um indice 

qualquer. Ex: Taxa Referencial. 
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Outros princípios tributários 

 

Rentabilidade: a base tributária deve ser suficientemente  ampla 

para aduzir ao Governo os recursos exigidos pelo volume de seus 

gastos. 

Elasticidade: além de ampla, a base sobre a qual são calculadas 

as obrigações fiscais deve crescer continuamente, acompanhando 

aproximadamente o crescimento dos gastos do governo. 
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Economicidade: a forma de contribuição selecionada deve ser 

razoavelmente simples de ser administrada, evitando que se 

comprometam frações significativas da arrecadação com o 

custeio da própria estrutura da máquina arrecadadora. 
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Simplicidade: dado que o tributo é norma de rejeição social, 

quanto mais simples forem as regras de tributação e o 

procedimento arrecadatório, maior tende a ser o afluxo de rendas 

ao erário.  

Regras complexas e procedimentos incovenientes afastarão o 

contribuinte que, naturalmente, já não tem vontade de pagar 

tributo. 



Setor Público 

Princípio da legalidade 

 

Conforme previsão do art. 150, da CF, que diz: “Sem prejuízo de 

outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a União, 

Estados, Distrito Federal e aos Municípios: I – exigir ou aumentar 

tributo sem lei que o estabeleça”. 
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Principio da capacidade contributiva 

Encontra-se inserido no art. 145, § 1º da CF: 

Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte 

facultando à administração tributária, especialmente para conferir 

efetividade a esse objetivo, identificar, respeitados os direitos 

individuais e dos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 

atividades econômicas do contribuinte. 


