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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
                     No debate realizado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (CCJ), o deputado 
federal ZECA DIRCEU (PT/PR) fez uma síntese perfeita do projeto de destruição da Previdência Social brasileira: “O 
senhor é TIGRÃO quando é com os aposentados, com os portadores de necessidades. O senhor é TIGRÃO quando 
é com os agricultores, os professores. Mas é TCHUCHUCA quando mexe com a turma mais privilegiada de nosso 
país.” 
 

Esta síntese atingiu o âmago da farsa com que o Ministro Paulo Guedes, representando o governo 
neoliberal de Bolsonaro, pretende destroçar o Estado de Bem-Estar Social, conquista mais importante do povo 
brasileiro na Constituição cidadã. 

Para melhor entendimento, necessário se faz recuperar a conjuntura e os debates que embasaram a 
concepção da proteção social contida na citada Constituição. 

Assim, os grandes desafios a serem enfrentados para a construção de uma sociedade democrática no Brasil 
eram e continuam sendo: (1) Redução da desigualdade social e (2) Seguridade Social viável. 

Importa discutir as características e peculiaridades da forma de Estado para se discutir se o projeto 
neoliberal do Ministro Paulo Guedes é consoante com os objetivos a serem atingidos pela escolha do constituinte 
de 1988. 

Ao final, ver-se-á que a proposta do Ministro Paulo Guedes é rigorosa com os mais carentes (faceta Tigrão) 
e branda com os que mais possuem (faceta tchuchuca).   
 
2. A FORMA DE ESTADO 

Boa parte dos grandes juristas brasileiros defende a tese de que a Constituição cidadã caracteriza-se como 
Estado social. Para exemplificar cite-se Paulo Bonavides, in verbis: ”A Constituição de 1988 é basicamente em muitas 
das suas dimensões essenciais uma Constituição do Estado Social. A primeira é uma Constituição anti-governo e 
anti-Estado; a segunda uma Constituição refratária ao individualismo do Direito e do absolutismo do poder.”  (Do 
Estado Liberal ao Estado Social, Editora Del Rey, 5ª ed., 1993, p.336). 

A instituição do Estado Social encontram-se evidenciados, na medida em que o Constituinte disse 
expressamente que o Estado Democrático de Direito destina-se a assegurar: “ o exercício dos direitos sociais e 
individuais, liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e justiça como valores supremos 
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos fundada na soberania social.” 

Definida a forma de Estado: o Estado Social, podemos proceder a análise da questão brasileira partindo 
desta premissa. 

Mais do que isto, a Constituição cidadã inspirou-se no Estado de Bem-Estar Social, de origem europeia. Para 
tanto, necessário se faz conhecer as características e peculiaridades desta forma de Estado. 

 
3.ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL (WELFARE STATE), SEGURIDADE SOCIAL 

A política do New Deal do Presidente Roosevelt, nos Estados Unidos, no início da década de 1930, se 
constituiu na gênese da Seguridade Social. Baseava-se no princípio que o Estado Democrático tem o dever de 
assegurar a cada cidadão um nível de vida suficientemente digno, e colocar acima de tudo o bem-estar social. 
Para melhor entendimento da questão, cite-se John Steinbeck, em sua obra clássica- As vinhas da ira, em que   
sintetiza   a agrura do povo americano após a crise de 1929.O autor observa que o indivíduo isolado nada vale, e a 
sobrevivência só é possível quando existe solidariedade entre os semelhantes. Daí surge o princípio da 
solidariedade, que lançou as bases do direito humano de terceira geração. 
Para sua implementação, criou-se o célebre “Social Security Act”, em 1935, que se tornaria a Seguridade Social 
americana. 

Essas   ideias gestadas em solo americano, tomou forma definitiva por Lord Beveridge, que, em 1942 na 
Inglaterra, apresentou um sistema de proteção universal. Uma proteção básica, suficiente para que o trabalhador 



e sua família pudessem sobreviver sem desespero diante das agruras da vida, como no período de desemprego, 
doença, morte, etc. Trata-se de um sistema que protege o cidadão do berço ao túmulo. 

Este sistema de proteção foi gradativamente adotado em vários países, culminando com a sua inserção na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, da ONU, em 1948.O artigo 85 da mencionada Declaração, assim o 
determina :”Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem 
estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, os serviços indispensáveis , o direito à 
seguridade social no caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice, ou outros casos de perda dos meios 
de subsistência em circunstâncias fora do seu controle.”(sem grifo no original) 

Assim, o direito à Seguridade Social foi erigido ao patamar de direito de todos os povos.         
No Brasil, somente em 1988, tal direito foi incorporado à Constituição. A  

Segundo o saudoso deputado Ulysses Guimarães, no ato de promulgação da Constituição cidadã, em 08-10-1988: 
“ Recorda-se, alvissaramente, que o Brasil é o quinto país do mundo a implantar o instituto moderno da 
seguridade social, assim como a universalidade de direitos para os que contribuíam ou não, além de beneficiar 11 
milhões de aposentados, espoliados em seus proventos.” 

Assim, indene de dúvidas de que a Constituição cidadã foi estruturada no Estado do Bem Estar- Social 
(Welfare State), inspirado no sistema erigido por Lord  Beveridge , em 1942. O Welfare State citado teve como 
alicerce as ideias do grande economista Keynes, que inovou ao sugerir um orçamento exclusivo para a Seguridade 
Social, que foi adotado pelos deputados constituintes na Constituição cidadã.  

Além da criação do Estado de Bem Estar Social (Welfare State), o Constituinte preocupou-se com a redução 
da desigualdade social reinante no país, que inviabiliza a constituição de uma nação moderna, e que se constitui 
em objetivo da República Federativa do Brasil, prevista no art. 3º, in verbis:” III-erradicar a pobreza a marginalização 
e reduzir as desigualdades sociais e regionais,” 

No Brasil, trata-se de desafio urgente, sintetizado com brilhantismo, pelo historiador José Murilo de 
Carvalho, nos termos seguintes: ”José Bonifácio afirmou, em sua representação, enviada à Assembleia Constituinte 
de 1823, que a escravidão era um câncer que corroía nossa vida cívica e impedia a constituição de uma sociedade 
democrática. A desigualdade é a escravidão de hoje, o novo câncer que impede a constituição de uma sociedade 
democrática. A escravidão foi abolida 65 anos depois da advertência de José Bonifácio. A precária democracia de 
hoje não sobreviveria a espera tão longa para extirpar o câncer da desigualdade.”  

A situação brasileira na época da Assembleia Constituinte, em 1988, era gravíssima. Segundo relatório da 
Comissão da Ordem Social da    Assembleia Constituinte, metade da população brasileira podia ser candidata a 
programas assistenciais, como única maneira de garantir seus direitos sociais básicos. O que significava, que não 
possuía capacidade contributiva suficiente para se tornar segurado da Previdência Social. Restava-lhe, tão somente 
o benefício assistencial, conhecida como Benefício de Prestação Continuada (BPC).  

Assim, os grandes desafios a serem enfrentados para a construção de uma sociedade democrática no Brasil 
eram e continuam sendo: (1) Redução da desigualdade social e (2) Seguridade Social viável. 

 Analisemos, pois, estes desafios colocados pelos constituintes. 
 
4. SEGURIDADE SOCIAL E A FACE TIGRÃO DO MINISTRO PAULO GUEDES 

A Seguridade Social foi inspirada no sistema criado pelo Lord Beveridge na Inglaterra, cujas bases foram 
erigidas pelo economista John Marnayd Keynes, que concebeu um sistema que além dos benefícios, sugeriu um 
orçamento exclusivo para financiamento da Seguridade Social. 

Foi o sistema adotado na Constituição cidadã. SEGURIDADE SOCIAL, composta da PREVIDÊNCIA SOCIAL, 
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, prevista nos artigos 194 a 203. 
Trata-se de um sistema universal, que inclui todos os cidadãos brasileiros, mesmo aqueles que não tem capacidade 
contributiva. 

O projeto do Ministro Paulo Guedes pretende destruir a Seguridade Social. Isto está se concretizando com 
a destruição da Previdência Social, que compõe o tripé   principal do sistema. Procura também   destroçar a 
Assistência Social ao inviabilizar o benefício de prestação continuidade (BPC). 

A PEC 006/2019 praticamente inviabiliza a obtenção dos benefícios previdenciários. Além disto, há uma 
tentativa de destruir o sistema de financiamento, através da extinção da contribuição sobre o lucro líquido (CSLL) 
prevista na PEC da Reforma Tributária e o desejo de extinguir a contribuição social sobre a folha de salários, 
principal fonte de recitas do sistema.Com isto sufoca-se além da Previdência, a Assistência Social e a Saúde, 
mormente o SUS.  

O objetivo é emplacar o sistema de capitalização, que não tem guarida na Constituição cidadã, que prevê a 
observância do princípio da solidariedade. Diferentemente do sistema de capitalização que se trata de sistema que 
privilegia o individualismo, em que o segurado deverá receber os dividendos do capital aplicado.  



Sistema esse que não vingou em países que o adotaram. A Profª Sara Ganeman (UFRJ) observa que a OIT 
acabou de divulgar um longo estudo, que demonstra que dezoito países que fizeram reformas na direção da 
capitalização voltaram atrás. Isto sem se considerar que tais reformas não foram tão duras, quanto a que foi 
praticada no Chile, durante a ditadura de Pinochet e   que o Ministro Paulo Guedes pretende implantar no Brasil. 

Assim, devemos combater o espírito TIGRÃO, no dizer do deputado Zeca Dirceu, com que o famigerado 
ministro pretende destroçar a Previdência Social, e em consequência a Seguridade Social brasileira, pilar central 
que sustenta o Estado do Bem-Estar Social (Welfare State), maior conquista do povo brasileiro na Constituição 
cidadã.  

Toda a sociedade deve se opor a esta barbárie. A Previdência Social brasileira é sucesso inconteste. Segundo 
o IBGE, para cada beneficiário direto há 2,5 beneficiários indiretos, membros da família. Na década de 1990, a 
participação da Seguridade na composição da renda familiar urbana passou de 10% para 24% e, na renda familiar 
de 9 para 26%. Hoje mais de 80% dos idosos recebem aposentadoria ou pensão. Por conta disso, a taxa de incidência 
de pobreza nos grupos etários de mais de 65 anos é apenas 10%. Sem os benefícios, mais de 70% dos idosos 
estariam abaixo da linha de pobreza (Profº Eduardo Fagnani UNICAMP). 

No dizer do ministro Paulo Guedes: “Não importa se morrerem antes de se aposentar. A reforma da 
Previdência tem que render 1 milhão.”  E, parafraseando Justo Veríssimo: “Quero que o povo se exploda”. 

Como sintetizou com muita propriedade o deputado Paulo Teixeira (PT/SP): ”Na reforma da Previdência, 
Bolsonaro decidiu apontar o seu revólver para a cabeça dos mais pobres.” 

A seguir discute-se a questão da desigualdade social, um dos principais compromissos da Constituição 
cidadã. 
 
4. A DESIGUALDADE SOCIAL   

Um dos legados nefastos do liberalismo econômico foi a criação de uma desigualdade social sem 
precedentes. De um lado, os multimilionários e de outro, os miseráveis. Surge, então, a necessidade de reformar o 
capitalismo, para acabar ou minorar esta desigualdade.  

Trata-se de preocupação mundial, de tal forma que renomados economistas têm se ocupado com a 
questão. Cite-se entre outros Joseph Stightiz, prêmio Nobel de Economia, em sua obra: The price of inequality 
(Opreço da desigualdade) e Thomas Piketty, economista francês, festejado por seu best seller- O Capital no século 
XXI, e do livro: A Economia da Desigualdade. 

Assim, um dos objetivos da Constituição cidadã consiste em reduzir a desigualdade social reinante. 
A redução da desigualdade só pode ser enfrentada adotando-se um projeto que privilegie a justiça fiscal, 

no qual se deve tributar os mais ricos. Infelizmente o Ministro Paulo Guedes tem comportamento   tchuchuca, 
segundo Zeca Dirceu (PT/PR), quando se trata dessa classe.  
 
5.DISTRIBUIÇÃO DE RENDAS 
 
5.1.CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Keynes via nos tributos uma maneira eficiente de distribuição de rendas, culminando com a apresentação 
de uma proposta de reforma tributária para a Inglaterra. 
Assim, necessário se faz uma reforma tributária com o intuito de reduzir a concentração de rendas no Brasil. 
 
5.2. O SISTEMA TRIBUTÁRIO VIGENTE NO BRASIL 

À época da Assembleia Constituinte de 1988, o sistema tributário brasileiro vigente era o Código Tributário 
Nacional de 1966, concebido em pela ditadura militar. A concepção do sistema tributário citado teve como objetivo 
instrumentalizar uma política de crescimento acelerado. Não havia como realizar tal objetivo, se as condições 
econômicas e financeiras da época não permitiam: poucas reservas e quase nenhuma poupança interna, sem lançar 
mão de um sistema de arrecadação de tributos. 

Nessa perspectiva, concebeu-se o sistema tributário de 1966. Os seus formuladores argumentavam que 
não havia possibilidade de se realizar a distribuição de renda. Para tanto, utilizou o bolo para explicar a situação 
brasileira. Diziam eles, o bolo (rendas) é pequeno. Se repartido, não seria suficiente para saciar os mais 
necessitados. Assim, a solução proposta era aumentar o bolo para posteriormente reparti-lo.   

Nesta perspectiva, foi concebido o sistema tributário nacional. Como a nascente indústria nacional 
necessitava de incentivos, coube à classe trabalhadora arcar com a maior carga tributária. A ideia era realizar a 
acumulação de capital, como bem aduziu o Prof. Fabrício Augusto Oliveira em sua dissertação de mestrado 
(UNICAMP): A Reforma Tributária de 1966 e a Acumulação de Capital no Brasil. 



Desta forma coube a classe trabalhadora financiar o desenvolvimento, isto foi realizado através da   adoção 
da regressividade tributária, tendo como base a tributação do consumo. 

A Constituição cidadã em nada mudou este panorama, incorporando o sistema tributário de 1966. Segundo 
a organização não governamental Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), divulgado recentemente a partir 
dos dados de 2011, um dos maiores símbolos da distorção se reflete na estimativa da participação no bolo: 55,74% 
da arrecadação tributária da União, Distrito Federal, Estados e Municípios provém de imposto sobre consumo, 
30,48% da tributação de renda, dos quais 15,64% vem da renda do trabalho. Enquanto isso, a tributação sobre o 
patrimônio representa, de acordo com o estudo, apenas 3,7%. 

Governos posteriores à Constituição cidadã, ao invés de alterar a injustiça fiscal, atuaram no sentido de 
agravá-la. Exemplo disto, ocorreu no governo FHC desonerou os mais abastados ao editar a Lei 9.249/1995, que 
prevê a isenção de Imposto de Renda à distribuição de lucros e dividendos a pessoas físicas. Assim, por exemplo, 
um sócio do Banco Itaú ou Bradesco, pagam zero, absolutamente nada de Imposto de Renda, enquanto que o 
trabalhador-bancário está pagando na fonte. 

Não contente, FHC isentou de Imposto de Renda os lucros e dividendos de empresas no exterior. 
Enquanto a nação brasileira patinava sobre o influxo do atraso da tributação indireta (regressiva), o mundo 
desenvolvido adotava a progressividade tributária. Segundo Thomas Picketty (in: O Capital no Século XXI, pg.484): 
“Por essas diferentes razões, o imposto progressivo é um elemento essencial para o Estado social: ele desempenha 
um papel fundamental em seu desenvolvimento e na transformação da estrutura da desigualdade no século XX, 
constituindo uma instituição central para garantir sua viabilidade no século XXI.” 

Assim há de se ver que o sistema tributário nacional insculpido na Constituição cidadã não resolveu a 
questão da concentração de rendas, geradora da desigualdade social. Portanto, necessário se faz reforma-la para 
atingir a justiça fiscal. 

Analisemos, pois, a questão. 
 
5.3. JUSTIÇA FISCAL 

Diversos organismos internacionais fizeram prescrições para a economia brasileira. O Banco Mundial 
apontou reiteradamente que o imposto de renda de programas   de transferência ajudam a diminuir a desigualdade, 
enquanto impostos indiretos a aumentam. 

A OCDE (Organização para a Cooperação do Desenvolvimento  Econômico) aponta como medidas 
principais, dentre outras, para diminuir a desigualdade: (1) Educação universal e de boa qualidade desde o início 
da infância,(2) aumentar a participação feminina na força de trabalho;(3) Política fiscal: aumentar a taxa marginal 
dos ricos, melhorar o cumprimento da lei, eliminar ou reduzir as deduções , que tendem a beneficiar os ricos de 
forma desproporcional, assim como rever o papel dos impostos em todos os tipos de propriedade e riqueza, 
incluindo a transferência de ativos. 
Considerando que, no Brasil 10% mais pobres da população brasileira destinam 32,8% de sua renda para o 
pagamento de tributos, enquanto que os 10% mais ricos dispendem 22,7%( dados de 2015, urge realizar a reforma 
tributária, que deverá caminhar no sentido da progressividade, abandonando-se a regressividade tributária atual. 

Uma reforma tributária que aumente a progressividade desse sistema ajudaria tanto no crescimento 
quanto na redução da pobreza e da desigualdade. 
 
5.4. TRIBUAÇÃO PROGRESSIVA 

Como vimos no item anterior, a regressividade tributária, através da tributação do consumo adotada no 
Brasil é uma das responsáveis pela manutenção da desigualdade social, haja vista que neste sistema, quem ganha 
mais paga, proporcionalmente menos tributos. Considerando que a população pobre do Brasil gasta a maior parte 
de sua renda no consumo, o sistema tributário brasileiro promove a injustiça fiscal, pois dificulta que grande parte   
da população tenha acesso a diversos bens e serviços, mesmo considerando que estes sejam os que mais pagam 
tributos. 

Thomas Piketty, que é referência mundial no tema da desigualdade, foi responsável por conduzir uma 
pesquisa sobre a concentração de renda no Brasil. Nesse estudo aponta alguns caminhos para a diminuição da 
desigualdade social, tais como a tributação progressiva da herança, o imposto sobre grandes fortunas e a 
diminuição da tributação indireta, que incide sobre o consumo. Para dimensionar a questão, o ITCMD, que incide 
sobre a herança e doações, possui alíquota máxima de 8%. No Estado de São Paulo essa alíquota atinge no máximo 
4%. Na Alemanha e nos EUA, a porcentagem atinge 50% e 40%, respectivamente. Os números falam por si, neste 
caso. (disponível em www.justificando.com/2019/03/26/ a-meritocracia–folclorica-e-a-onipresenca-da-
desigualdade-social/).  

http://www.justificando.com/2019/03/26/


Em conclusão: A melhor alternativa para o Brasil será diminuir a carga tributária indireta, cujo principal 
expoente é o famigerado ICMS, e compensar este déficit com o incremento da tributação direta, progressiva. O 
Imposto de Renda é, por excelência, a forma mais justa de tributação, pois com seu sistema de alíquotas 
progressivas, quem ganha mais, paga mais. 
 
5.5. ENQUANTO ISSO, A REFORMA TRIBUTÁRIA CAMINHA 

De forma sorrateira, sem discussão com a sociedade brasileira, a reforma tributária, veiculada pela PEC 
45/2019, começa a tramitar pelas Comissões da Câmara dos Deputados. Trata-se de projeto apresentado pelo 
deputado Baleia Rossi (MDB/SP), elaborado pelo economista Bernardo Appy do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF). 
O objetivo da reforma é unificar 05 tributos-IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS, num único imposto sobre operação de bens 
e serviços (IBS), cobrado apenas no local onde o produto é consumido. 

A proposta de extinguir a contribuição social sobre folha de salário, que seria substituída por um imposto 
sobre meios de pagamento ou sobre uma alíquota adicional no imposto único, que deve constar do projeto 
governamental seria incorporado à reforma tributária no decorrer da tramitação da PEC do deputado Baleia Rossi. 

Dessa forma, a substituição da tributação indireta pela direta não está sendo proposta.Com isto, deverá 
agudizar a desigualdade social reinante.  
 
5.6. FACETA TCHUCHUCA DE PAULO GUEDES 

A análise do desenvolvimento da tributação no Brasil demonstra que foi construído em 1966 com o 
desiderato a acumulação de renda. A tal ponto de se tornar um dos países com maior concentração de renda. 

O instrumento tributário utilizado para essa finalidade foi a tributação indireta, de índole regressiva, em 
especial o tributo sobre o consumo. O que realizou uma incontornável injustiça fiscal, em que os que ganhavam 
menos, pagavam mais. Com isto acentuou-se a desigualdade social imperante no Brasil. O Constituinte de 1988 não 
conseguiu alterar tal panorama.  

Nesta perspectiva, urge realizar-se uma reforma tributária   para diminuir a desigualdade social contendo 
os seguintes itens:1) a tributação deverá ser predominantemente direta;(2) tributação progressiva da herança;(3) 
instituir imposto sobre grandes fortunas, entre outros. 

Urge interromper-se a reforma tributária em curso no Congresso Nacional, que agrava a injustiça fiscal, 
além de inviabilizar o sistema de financiamento da Seguridade Social.  

Como bem observou o deputado Zeca Dirceu (PT/PR) o Ministro Paulo Guedes tem comportamento 
tchuchuca com os mais ricos ao não enfrentar a questão da tributação das rendas, dos dividendos dos lucros, dentre 
outros.  

Espera-se que   ele se comporte como tigrão e adote o sistema de tributação vigente nos países 
desenvolvidos, que é baseado na progressividade, tributando-se predominantemente as rendas, dividendos e 
lucros.  

  
 
           
 


