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Simpósio: COSMOPOLITISMO E INTERCONSTITUCIONALISMO 

 

RESUMO: A atual crise fiscal brasileira traz à luz novamente, ainda que indiretamente, uma 

indagação esquecida: existe Justiça Fiscal no Brasil? Tal pergunta ganha importância, na 

atualidade, diante do comprometimento na efetivação de inúmeras políticas públicas, pelo 

Estado, em razão da falta de recursos financeiros, devido à atual crise econômica brasileira. 

Estudos recentes apontam que, apenas no ano de 2016, a arrecadação do governo federal 

brasileiro teve uma queda real de 2,97%. Segundo dados da própria Receita Federal do Brasil, 

essa queda de arrecadação representou o pior resultado nos últimos seis anos. Essa tendência 

de queda na arrecadação, somada ao desiquilíbrio fiscal verificado nos últimos anos, tem 

comprometido a implementação de várias ações governamentais, sobretudo nas áreas de 

educação, saúde, saneamento básico, segurança pública, assistência social, entre outras. Assim 

sendo, em tempo de receitas públicas escassas, volta à tona a discussão sobre a necessidade de 

uma reforma tributária estrutural, buscando a redução da desigualdade fiscal na sociedade 

brasileira. Segundo a Carta Constitucional de 1988, a República Federativa do Brasil tem por 

objetivos fundamentais, entre outros, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 

visando à erradicação da pobreza e da marginalização, de modo a reduzir as desigualdades 

sociais e regionais. Nesse sentido, a busca de tais objetivos passa necessariamente pelo 

aprimoramento do Sistema Tributário Nacional, através da efetivação do primado 

constitucional da capacidade contributiva, preconizado no artigo 145, parágrafo 1º, da 

Constituição Federal. Apesar de o Brasil possuir umas das maiores cargas tributárias do mundo, 

é inegável a existência de graves distorções no sistema tributário brasileiro, uma vez que tal 

sistema é predominantemente regressivo. No Brasil se tributa exorbitantemente aqueles 

detentores de menor renda, em razão da opção do legislador em se taxar primordialmente o 

consumo. Somem-se a isso as desonerações tributárias levadas a efeitos nos últimos anos, as 

quais deixaram de arrecadar aos cofres públicos, somente no ano de 2016, a “módica” quantia 

de R$ 271 bilhões. Portanto, resta evidente que uma reforma tributária estrutural no sistema 

tributário Brasileiro poderá representar efetivo instrumento de Justiça Fiscal e mecanismo de 

redução de desigualdades sociais e regionais da nação. 
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