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RESUMO

O estudo "Igualdade e IGF à luz do ordenamento jurídico brasileiro" foi desenvolvido no âmbito do Projeto de Pesquisa "A dialética da instituição 
da tributação sobre grandes fortunas à luz da dimensão econômica e jurídica" da Estácio Jaguarari e no âmbito do Grupo de Pesquisa CNPq 
"Direitos Fundamentais e Desenvolvimento". A partir da pesquisa bibliográfica e doutrinária, utilizando do método dialético, constatou-se que a 
adequação do sistema orçamentário público tem sua importância e relevância pois impacta diretamente na participação do Estado em toda a 
economia, e nisso está inclusa a visão de não vir a sofrer um esgotamento de receitas que complicariam de vez as funções primordiais do 
governo. Agir de forma justa ou garantir o limite do Estado para um ideal social e de isonomia. Muitas correntes defendem que para atender a 
dimensão econômica, o pais precisa da função e atuação do governo pois hoje bem sabemos que por si só ele apresentaria falhas de dimensões 
macro financeiras, então ser complementativo a iniciativa e atividades privadas oferece maior segurança e assim o mercado tem conquista 
investimentos externos, aumento de confiança e caminha para a maturação em largas escalas de eficiência e parcimônia do tesouro. Fornecer 
bens públicos, como a saúde, a educação, a justiça, a segurança e demais, são tidas por obrigatoriedades da manutenção à infraestrutura básica 
de um Estado. E estes independem da capacidade e participação financeira de cada um, ou seja, pela lei deve estar disponível igualitariamente 
para todos os cidadãos. Isso implica que como no exemplo de investimentos na energia pública o aproveitamento é comum, então toda ação de 
cobrança de impostos do governo, terão por finalidade a transferência de recursos/rendas para todos os grupos sociais independente de classes 
A, B ou C. O que queremos dizer e elencamos é que realmente, o sistema tributário deve   mesmo tentar e é seu papel o ajuste de  distribuição de 
renda justa e eficaz, onde um trabalhador que tenha apenas renda familiar para todo o seu sustento, através de seu trabalho de baixa 
remuneração, acompanhe de igual modo, as aplicações distributivas e estabilizadoras dos recursos oriundos dos tributos. Todavia não há de se 
pagar uma maior parcela de impostos para este propósito, os que compunham as maiores riquezas nacionais pois à estes, ao longo de suas 
conquistas pagaram inúmeras taxas vinculadas as suas atividades produtivas, taxas de fiscalização, de serviços, contribuições sociais diversas, 
contribuições especiais, sobre exportação, produtos industrializados nacionais e importados, propriedades, operações de crédito, de seguros, de 
cambio, relativas a títulos ou valores imobiliários,além do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, o IR, que como tributo para o 
cadastro geral de pessoas físicas e jurídicas, cobra a “todos” sem exceção de serem dispensados apenas a isenção para baixa renda anual(limite 
máximo anual). A imposição então de mais cobrança sobre o patrimônio com finalidade essencialmente social ou de fonte garantidora, fica nesta 
discussão quase sem fim.
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