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Introdução: Com o intuito de abordar a hermenêutica dos tributos ligados a
sociedade e aos ramos constitucionais, trazendo para o debate um pensamento
amplo sobre o tema, e principalmente fazendo ligações com a evolução
contemporânea da sociedade e o Estado. Objetivo: Foco na educação fiscal, além
dos direitos e obrigações que regem a lei e constituição de 1988, propomos a
simplificação do sistema tributário, visto que as questões abordadas tem o anseio da
sociedade, objetivando uma alternativa que discuta a redução da redistribuição dos
tributos e sua capacidade contributiva, devido a maior parte da carga tributária
existente no país ser complexa a aplicabilidade e principalmente ao entendimento
de sua geração, para isso ao realizar tal modificação, não significa

romper os

preceitos atuais do Estado brasileiro e seus tributos. Mas, com base no seu
gerenciamento fiscal e a educação tributária, trabalhar na implantação de um
sistema mais integrado, de fácil entendimento e acessível a todos. Método: Foi
realizado um questionário com fundamentos na abordagem qualitativa e
quantitativa pela urgência em debater os assuntos tributários, para informar e sanar
as dúvidas abordadas nas questões. O questionário contou com 24 (vinte e quatro)
perguntas sobre o tema da pesquisa. Foram analisadas a percepções dos
pesquisados sobre o assunto

e verificado uma breve apresentação histórica e

evolutiva da situação do Sistema Tributário Nacional com o fundamento dos seus
princípios básicos. Além, da capacidade tributária, buscou-se embasar o contexto
nos principais tributos Federais, Estaduais e Municipais. Resultados: O questionário
deixa evidente o descontentamento com a possibilidade do aumento da carga
tributária, ao mesmo tempo enfatiza a variação nos resultados que descreve sobre a
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educação fiscal e tributária ser pouco difundida nos bancos escolares, esses
resultados apresentados tem relevância sobre o tema do Sistema Tributário Nacional
e a sua distribuição parece evidente nos dados disponibilizados em análise do
questionário. Conclusão: Concluímos que alguns aspectos da tributação brasileira
podem ser alteradas para garantir melhor ordem econômica para os contribuintes.
Finalmente, é importante ressaltar que é imprescindível, e um tanto promissor, rever o
sistema tributário brasileiro como forma de atender aos anseios da sociedade e
restaurar a ordem econômica do país. Os resultados deixam visíveis este desejo pela
modificação do Sistema Tributário Nacional. A pesquisa torna nítida que o grupo
estudado mostrou-se fechado à possíveis aumentos de impostos e destacou a falta
de informação na própria formação dos cidadãos que normalmente não tem este
conhecimento em suas vidas egressas, nos ensinos básicos ou médios em nossa
sociedade.
Palavras-chave: Estado. Impostos. Gerenciamento fiscal. Educação.
E-mails: josue.xxe@hotmail.com; marcelo.marcio@unoesc.edu.br

04 a 08/10/2021 | ISSN 2237-6593
https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/siepe

