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RESUMO 

Os governos são necessários, pois só assim é possível regular e administrar o 

funcionamento de uma sociedade, que sozinha não desempenha suas funções 

econômicas. É de responsabilidade do governo regular os impostos através leis e 

suas resoluções, com o objetivo de trazer para a sociedade um meio de cada cidadão 

cumprir com seus deveres tributários perante o Estado e usufruir de seus direitos.  

Por meio deste trabalho, procura-se entender o sistema tributário nacional e suas 

funções, e de que forma ele abrange o desenvolvimento de uma sociedade.  

Demonstrar de forma sucinta como o tributo pode ser considerado regressivo ao que 

é proposto na estrutura tributária brasileira, em relação a bens e serviços, procurando 

ressaltar que a política tributária tem como objetivo distribuir renda, e se fundamentar 

em desenvolver a economia do país. Mostrar ainda a realidade do sistema tributário, 

e o que pode ser considerado um sistema regressivo em espaços para a incerteza de 

um sistema falho. Para demonstrar essas, falhas será abordado a análise dos 

conceitos da carga tributária, os impostos que fazem o sistema se tornar regressivo e 

a relação direta e indireta sobre renda e consumo. 

INTRODUÇÃO 

Tributo, por assim dizer, significa: “Toda prestação pecuniária, compulsória, em toda 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 

instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. ” 

Assim disposto no artigo 3 do Código Tributário Nacional.  

Todo país necessita de fontes de arrecadação para seu desenvolvimento econômico 

social, e grande parte desse fundo deriva dos impostos. Os impostos são de suma 

importância para os investimentos do Estado, tais como saúde, educação, transporte, 

moradia e segurança. 
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JUSTIFICATIVA 

O que podemos extrair da literatura é que muito se defendia a ideia de ser 

relacionado intimamente à tributação direta, a progressividade do sistema tributário, 

até então essencial para qualquer sistema de arrecadação de impostos, trazendo 

certo grau de equidade, pois as alíquotas devem se elevar proporcionalmente ao nível 

que se eleva os rendimentos pessoais e empresariais, fazendo com que a classe de 

alta renda seja mais tributada que a de menor renda. Outrora, indiretamente, não é 

possível que haja equidade, uma vez que o imposto onera individualmente sobre cada 

mercadoria, e independente da classe econômica que o comprador pertença, será 

tributado o mesmo valor, sendo ligado automaticamente com a regressividade 

tributária. 

OBJETIVOS 

Temos como objetivo geral levar ao leitor informações sobre o sistema tributário 

nacional, para que fique claro a forma de arrecadação de impostos, distribuição entre 

as esferas do governo, e de que forma esse montante beneficiará a sociedade. Assim, 

deseja-se que cada indivíduo possa ser racional em relação ao que está contribuindo, 

ou seja, deve-se saber o que está sendo tributado. 

 

METODOLOGIA 

. Este estudo será apoiado na literatura de diferentes autores, trazendo análises 

do Sistema Tributário Brasileiro, para que conclusões possam ser tomadas referente 

a regressividade do Sistema Tributário Brasileiro em contraste a progressividade. 

Serão utilizados para o desenvolvimento do estudo pesquisas, livros e artigos. 

Pretende-se facilitar a interpretação da aplicação de tributos, distribuição entre as 

esferas do governo, e aplicabilidade, traduzindo a ideia de autores que dissertaram 

sobre o assunto. 

 

MATERIAL E MÉTODO  

Este estudo será apoiado na literatura de diferentes autores, trazendo análises 

do Sistema Tributário Brasileiro, para que conclusões possam ser tomadas referente 

a regressividade do Sistema Tributário Brasileiro em contraste a progressividade.  



Serão utilizados para o desenvolvimento do estudo pesquisas, livros e artigos. 

Pretende-se facilitar a interpretação da aplicação de tributos, distribuição entre as 

esferas do governo, e aplicabilidade, traduzindo a ideia de autores que dissertaram 

sobre o assunto 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se encontrar resultados que demonstrem a realidade regressiva do 

sistema tributário, e simplificar o entendimento deste fato para o leitor. 
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