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Tributos aos corruptos 

 Para que um Estado possa manter o seu funcionamento, ele deve ter uma fonte 

que fornece valores monetários, quantia que vem dos impostos que são cobrados da 

população. Espera-se que esse dinheiro retorne ao povo na forma de investimentos em 

educação, saúde, transportes e outros, o que não vem ocorrendo da maneira como 

deveria. 

 Pela visão etimológica, a democracia é o governo do povo, no qual as pessoas 

escolhem, entre vários candidatos, quem as representará, sendo que a função destes é 

governar em prol das massas. Nesse ponto entram os tributos, como o Imposto de 

Renda, o IPVA, além das taxas cobradas em diversos produtos no mercado. Esse valor é 

repassado para o governo, que deve fazer uma boa aplicação para a manutenção da 

infraestrutura do Estado, empregando o capital de forma a garantir o bem-estar da 

população. Na teoria, esta faz a sua parte ao pagar sua contribuição, enquanto os 

políticos escolhidos devem redirecionar esses recursos corretamente. 

 Porém, há um fator que modifica essa situação: a corrupção. Apesar de uma 

parcela do dinheiro público ser aplicado para melhorias, uma grande porcentagem de 

todo o valor arrecadado é desviada por políticos corruptos, que usam essas enormes 

quantias para fins individualistas, contrariando a forma de governo em que estão 

inseridos. Isso reduz as verbas para os Estados e, consequentemente, atrasa avanços 

necessários em setores diversos. 

 Logo, não é uma tarefa fácil modificar a atual situação. Uma das soluções para 

contornar o problema seria a aceitação de princípios éticos por parte dos estadistas 

corruptos, para que estes voltassem a governar a favor do povo, utilizando os impostos 



da forma devida. Para isso, devem continuar os aumentos na fiscalização, assim como, 

para realizar sua parte, a população deve buscar informações que propiciem uma 

escolha sábia quanto a quem a representará.  


