
Crescimento econômico e tributação mais justa 
 
 
 

Segundo recente estudo1 sobre a carga tributária brasileira, há atualmente no país mais 

de 81 (oitenta e uma) espécies tributárias distintas no país, considerando-se apenas os 

impostos, contribuições, taxas de âmbito federal. Para um número exato, nesta lista 

ainda deveriam se incluir os tributos de âmbito estadual e municipal, que variam em 

cada entidade da federação. 

 

Analisando a força produtiva de pessoas físicas e jurídicas e a carga tributária suportada 

pelas mesmas,  o brasileiro trabalha quase quatro meses de trabalho apenas para cumprir 

suas obrigações tributárias diretas, ou seja, aquelas responsabilidades pessoais dos 

contribuintes, e aí desconsideradas os tributos pagos indiretamente, ao adquirir bens e 

serviços de terceiros. 

  

A extensa quantidade de tributos a pagar e a alta carga tributária, gera uma infinidade de 

obrigações a cumprir e uma complexidade legislativa impossível de ser acompanhada 

pelo cidadão comum. Aliada a este caótico cenário tributário, contrapõem-se serviços 

públicos de péssima qualidade, extensa e ineficaz burocracia governamental e 

insegurança generalizada. 

 

Todas as estas características do cenário tributário brasileiro, tem gerado uma 

constatação unânime: é necessário mudanças urgentes na atividade tributária brasileira. 

Por isso, o tema público do momento é a reforma tributária. 

 

                                                 
1 Site “Portal Tributário”. 



O país pede por estas reformas a anos, e não há mais espaços para aumento de carga 

tributária. Para que o país continue a crescer precisa simplificar o sistema, com a criação 

de mecanismos mais claros e precisos para o exercício da atividade tributária. 

 

O cenário atual empurra  

É o que o governo tem proposto com o projeto de reforma tributária em trâmite no 

Congresso Nacional. O projeto prevê a unificação de vários tributos federais em apenas 

um. Busca-se corrigir a flagrante mas implícita guerra fiscal entre os Estados e 

redistribuir melhor o produto da arrecadação entre os Municípios. Embora haja muitos 

pontos polêmicos, o mero enfrentamento de um projeto de reforma tributário, tema 

historicamente urgente, representa um avanço para o Estado brasileiro. 

 

Uma tão sonhada redução de impostos, por outro lado, é uma utopia um pouco mais 

difícil de ser concretizada. Seria necessário uma mudança de postura do Estado 

brasileiro, que se preocupa muito com a arrecadação, mas tem pouca vocação para o 

controle de gastos públicos. Enquanto a equação entre arrecadação e gastos públicos 

não for melhor balanceada, e não houver mecanismos mais rígidos de controle dos 

gastos públicos, será difícil presenciarmos uma tão sonhada redução de carga tributária. 

Ainda bem que a esperança é a última que morre. 
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