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RESUMO 

 

Percebe-se, especialmente no Brasil, uma contínua desigualdade entre ricos e pobres, o que 

torna cada vez mais difícil a efetivação do princípio da solidariedade, essencial no âmbito de 

uma sociedade democrática. Pouco se discute sobre a tributação estar sendo utilizada como 

instrumento de concentração de renda, agravando o ônus dos mais pobres, havendo um 

aumento considerável da carga tributária sem respeito à capacidade contributiva do cidadão e, 

ao mesmo tempo, sem que seja efetivada a proteção social constitucionalmente consagrada e 

tão indispensável para que muitos possam ter uma vida digna, o que justifica a necessidade de 

estudo sobre o tema. A partir dessas considerações, a pergunta de partida enfrentada nesta 

pesquisa é a seguinte: como e em que medida a tributação pode servir de instrumento de 

realização da redução das desigualdades sociais? Dentro desse contexto, o objetivo geral do 

trabalho é investigar como e em que medida a tributação pode ser utilizada como instrumento 

para a realização dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos no 

art. 3º da Constituição Federal de 1988, em especial, o de redução das desigualdades sociais. 

Por meio de pesquisa teórica, bibliográfica, descritiva e exploratória, constatou-se que o 

sistema tributário possui suas diretrizes e contornos básicos na Constituição Federal, 

encontrando em seus dispositivos os fundamentos para validar a produção das normas 

jurídicas tributárias, que preservem os direitos de liberdade e igualdade dos membros da 

comunidade, a fim de que se obtenham os recursos necessários para o atendimento dos 

objetivos definidos pela sociedade, por meio de uma tributação que se aproxime, ao máximo 

possível, da ideal. Concluiu-se que, para que a tributação assim seja considerada por quem a 

ela se submete, é preciso que ela seja calcada em uma legislação clara e acessível, bem como 

cobrada em relações fundadas na lealdade, na boa-fé e na transparência, além de adequada ao 

princípio da capacidade contributiva e à extrafiscalidade. Dessa forma, a hipótese inicialmente 

levantada se confirma, na medida em que a carga tributária ideal vai depender de qual Estado 

a sociedade escolhe ter. Se quiser, e essa parece ser a opção do constituinte de 1988, um 

Estado preocupado com a redução das desigualdades e que concretize direitos fundamentais, 

precisa obter recursos suficientes para isto por meio de uma tributação eficiente e justa. 

 

Palavras-chave: Estado Democrático de Direito. Tributação. Direitos fundamentais. 

Capacidade contributiva. 

 

 



ABSTRACT 

 

It can be seen especially in Brazil, continued inequality between rich and poor, which makes 

it increasingly difficult the realization of the principle of solidarity, essential in the context of 

a democratic society. Few is discussed about taxation being used as income concentration 

instrument, exacerbating the burden of the poorest, with a considerable increase in taxes 

without regard to ability to pay the citizen and at the same time without social protection to 

take effect constitutionally enshrined and so indispensable that many may have a dignified 

life, which justifies the need for studies on the subject. From these considerations, the starting 

question addressed in this research is: how and to what extent the taxation can serve as a tool 

to achieve the reduction of social inequalities? In this context, the general objective is to 

investigate how and to what extent taxation can be used as a tool for achieving the 

fundamental objectives of the Federative Republic of Brazil, provided for in art. 3 of the 

Federal Constitution of 1988, in particular the reduction of social inequalities. Through 

theoretical literature, descriptive and exploratory research, it was found that the tax system 

has its guidelines and basic contours in the Federal Constitution, finding in their devices the 

fundamentals to validate the production of tax legal norms that preserve the rights of freedom 

and equality of community members in order that they obtain the resources necessary to meet 

the objectives defined by society, through taxation that comes close to the maximum extent 

possible, the ideal. It was concluded that for taxation so be considered by those who submit to 

it, it has to be grounded in a clear and accessible legislation and charged in relationships based 

on loyalty, good faith and transparency, as well adequately to the principle of contributive 

capacity and extrafiscality. Thus, the initially raised hypothesis is confirmed to the extent that 

the optimal taxes will depend on what state the society chooses to have. If you want to, and 

this seems to be the 1988 constitutional option, a worried state with the reduction of 

inequalities and which implements fundamental rights, must obtain sufficient resources to do 

so through an efficient and fair taxation. 

 

Keywords: Democratic state. Taxation. Fundamental rights. Contributive capacity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Não é novidade que o Brasil, apesar de ser uma das maiores economias do globo, 

possui uma concentração de renda somente comparável aos países mais pobres da África. Não 

obstante os últimos esforços desenvolvidos pelo Estado brasileiro, por meio de programas 

assistencialistas e políticas afirmativas, ainda se percebem bem os graves problemas sociais 

no entorno dos grandes centros urbanos, com pessoas vivendo em condições deploráveis, sem 

acesso aos direitos sociais que o Estado brasileiro se comprometeu a prestar, tais como 

educação, saúde, moradia, segurança e assistência social. 

Vislumbra-se claramente uma contínua desigualdade entre ricos e pobres, 

tornando cada vez mais difícil a efetivação do princípio da solidariedade, essencial no âmbito 

de uma sociedade democrática. A solidariedade impõe obrigações positivas e negativas ao 

Estado, à sociedade e ao cidadão, estando vinculada à ideia de deveres, sendo bem mais do 

que uma norma moral, mas um dever ser jurídico. 

Ademais, pouco se discute sobre a tributação estar sendo utilizada como 

instrumento de concentração de renda, agravando o ônus dos mais pobres, havendo um 

aumento considerável da carga tributária sem respeito à capacidade contributiva do cidadão e, 

ao mesmo tempo, sem que seja efetivada a proteção social constitucionalmente consagrada e 

tão indispensável para que muitos possam ter uma vida digna. 

Constata-se essa situação, por exemplo, quando a população tem de recolher o 

Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) sobre valores ínfimos, em total prejuízo ao 

seu mínimo existencial. Além disso, verifica-se que os tributos indiretos oneram 

significativamente os bens e os serviços consumidos por pessoas que, muitas vezes, sem 

perceber, arcam com o ônus tributário, o que atinge especialmente a parcela da população que 

tem capacidade contributiva praticamente nula. 

É necessário pensar o problema por uma óptica inversa, acreditando-se na 

esperança da construção de uma sociedade livre, justa e solidária ― na qual se busca 

constantemente erradicar a pobreza e a marginalização ―, bem como reduzir as 

desigualdades sociais e regionais, dando real efetividade aos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, previstos no art. 3º da Constituição Federal de 1988. Discutir 

o conteúdo e a eficácia social dos objetivos fundamentais da República é essencial para que a 

referida norma não seja meramente símbolo ou uma romântica carta de intenções do 

constituinte, mas que possa ser um devir possível, cuja efetividade é constante e progressiva. 
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Para tanto, é imprescindível que se comece a pensar em novos caminhos, num 

processo de reconstrução das relações pessoais e redefinição do papel do Estado, pensando-se 

isso a partir do paradigma da solidariedade, de modo a construir uma nova realidade em que o 

ser humano seja o elemento central, com ações voltadas a uma existência digna para todos. 

Dessa forma, o problema central desta pesquisa é: como e em que medida a 

tributação pode servir de instrumento de realização da redução das desigualdades sociais? 

Além da pergunta de partida já formulada, é essencial refletir acerca dos seguintes 

questionamentos específicos: como o modelo de Estado influencia a tributação? A tributação 

pode servir como instrumento de efetivação dos direitos fundamentais no Estado Democrático 

de Direito e, por conseguinte, reduzir as desigualdades sociais? É possível a existência de uma 

tributação ideal voltada à realização dos direitos fundamentais? 

A problematização da presente pesquisa é, portanto, a análise da viabilidade da 

tributação como meio de realização dos direitos fundamentais, em especial, os direitos sociais, 

econômicos e culturais, bem como a defesa de uma tributação que seja consentida, 

democrática, que observe os princípios de legitimação, que decorra do princípio da 

solidariedade, bem como que respeite a capacidade contributiva e a extrafiscalidade, no 

âmbito do Estado Democrático de Direito. Diante da problemática suscitada, há de se 

vislumbrar que o Estado Democrático de Direito, formalmente instituído pela Constituição 

Federal de 1988, não se sustenta sem que haja a consagração do princípio da dignidade da 

pessoa humana, assim como o homem necessita desse modelo estatal para ter garantida a sua 

dignidade. 

Ao observar o contexto socioeconômico brasileiro desde a promulgação da 

Constituição de 1988 até os dias atuais, percebe-se que, ao invés de caminhar em direção a 

uma sociedade mais justa, humana e igualitária, vive-se um momento marcado por 

desigualdades sociais, inclusive na perspectiva tributária. Verifica-se o aumento de políticas 

públicas de segurança pública para diminuir os assaltos, sequestros e assassinatos; escolas em 

tempo integral; assistencialismo para diminuir a pobreza; redução da carga tributária para 

aumentar o consumo e fomentar a economia; quotas para efetivar a igualdade material. No 

entanto, essas medidas são paliativas. Faz-se necessário combater uma das causas dos 

problemas sociais, enfrentando a desigualdade social. 

Referidos “sintomas sociais” não devem ser combatidos a partir de políticas 

reativas, tendo em vista que só “mascaram” os problemas, tornando-os “invisíveis”. Mas essa 

invisibilidade não há como perdurar pelo simples fato de que os sintomas são ontológicos e 
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essenciais. Avaliar os instrumentos que efetivamente possam combater as desigualdades 

sociais é emergencial no contexto do Estado Democrático de Direito. 

A tributação, nesse contexto, ganha destaque, haja vista poder constituir um 

excelente instrumento de concretização dos direitos sociais, sem descuidar da observância aos 

limites inerentes aos tradicionais direitos e garantias fundamentais do contribuinte. É 

necessária, então, uma ação estatal que, de fato, labore a favor da redução das desigualdades 

econômicas e sociais por meio da concretização dos direitos fundamentais, utilizando-se, para 

tanto, a exigência dos tributos de acordo com a capacidade contributiva, entendida como 

aquela adequadamente progressiva, seletiva, que não atinja o mínimo existencial e que, além 

disso, utilize a extrafiscalidade para estimular e desestimular comportamentos 

constitucionalmente adequados. 

A temática se justifica, portanto, no enfoque da tributação que se busca oferecer, 

ao se pensar um sistema tributário à luz do princípio da dignidade da pessoa humana que seja 

capaz de materializar o Estado Democrático de Direito, distanciando-se daquele paradigma 

em que é tida apenas como instrumento de arrecadação para fazer frente aos custos do Estado. 

Feitas essas considerações de cunho introdutório, o trabalho tem como objetivo 

geral investigar como e em que medida a tributação pode ser utilizada como instrumento para 

a realização dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos no art. 3º 

da Constituição Federal de 1988, em especial, o de redução das desigualdades sociais. 

Dentre os objetivos específicos, esta pesquisa busca analisar a evolução histórica 

do Estado, iniciando pelo Estado Liberal, passando pelo Estado Social até chegar ao Estado 

Democrático de Direito, com o propósito de avaliar a influência do modelo estatal na 

tributação. Intenta refletir sobre como a tributação pode servir como instrumento para a 

efetivação dos direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito, considerando a 

solidariedade e o consequente dever fundamental de pagar tributo, com vistas a proporcionar 

a redução das desigualdades sociais. Por fim, a Dissertação objetiva discorrer acerca da 

viabilidade de se alcançar uma tributação ideal, a fim de concretizar os direitos fundamentais, 

em especial os direitos sociais, econômicos e culturais. 

Para tanto, a pesquisa foi dividida em cinco capítulos. Cada um destes nutre e 

influencia diretamente o outro, permitindo ao leitor uma visão sistemática do tema abordado. 

O auxílio de notas remissivas e explicativas será utilizado para reforçar uma leitura sistêmica, 

reflexiva e dialógica. O primeiro capítulo apresenta uma introdução do trabalho, 

contextualizando a problemática a ser enfrentada, os objetivos, as hipóteses e a metodologia 
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utilizada para o desenvolvimento da pesquisa. O capítulo seguinte faz um escorço histórico da 

evolução do Estado, desde o Estado Liberal até o modelo contemporâneo de Estado 

Democrático de Direito, destacando-se também a tributação, bem como os direitos 

fundamentais. Isto se deve ao fato de o modelo de Estado influenciar a tributação exercida em 

cada época, refletindo-se também em como se dá a busca pela realização dos direitos 

fundamentais em cada uma de suas dimensões. 

A tributação passa a ter sentido na obtenção de recursos para suprir despesas 

públicas e colaborar na promoção de políticas públicas que busquem garantir a concretização 

dos direitos fundamentais. Contribui também para a consecução dos objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil, motivo pelo qual o terceiro capítulo aborda a solidariedade 

e o consequente dever fundamental de pagar tributo, com vistas a proporcionar a redução das 

desigualdades sociais. 

Em seguida, o capítulo quarto discorre acerca da viabilidade de se alcançar uma 

tributação ideal, a fim de que esta possa ser utilizada como instrumento para a realização dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, enfrentando, portanto, a 

problemática central do trabalho. Por fim, o quinto capítulo apresenta as conclusões da 

pesquisa, abordando uma reflexão crítica do tema e apontando possíveis caminhos para a 

solução da problemática abordada. 

No que concerne à metodologia, serão utilizadas diversas técnicas de pesquisa. O 

estudo ocorrerá inicialmente por meio de pesquisa bibliográfica destinada a compor o quadro 

referencial teórico das discussões nacionais e internacionais sobre a temática da evolução do 

Estado, dignidade da pessoa humana, direitos e deveres fundamentais, tributação, 

solidariedade, capacidade contributiva e extrafiscalidade. A pesquisa bibliográfica envolverá a 

coleta de livros e periódicos nacionais e estrangeiros para a realização de uma revisão de 

literatura, com vistas a alcançar o estado da arte sobre tributação e erradicação das 

desigualdades sociais. As fontes estrangeiras serão predominantemente portuguesas. 

O segundo passo do estudo envolverá levantamento documental, pois se pretende 

analisar a Constituição Federal, leis e outras fontes semelhantes que abordem o tema em 

questão. Será utilizada, ainda, a técnica jurisprudencial, tendo como critério a inclusão de 

alguns posicionamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) na interpretação e na aplicação 

dos temas correlatos a esta pesquisa. 

A partir do estudo desenvolvido, tem-se como hipótese que a tributação poderá 

ser adequada ao princípio da capacidade contributiva, visando à concretização dos direitos 
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fundamentais, no desenvolvimento de um Estado Democrático do Direito, que tem por valor 

fundante o princípio da dignidade da pessoa humana. 

No que concerne às hipóteses secundárias, visualiza-se que a tributação varia de 

acordo com o paradigma de Estado vigente. Dessa forma, tem-se que, no modelo liberal, a 

tributação está ligada a uma concepção de proteção do contribuinte, vinculada ao 

individualismo, sendo mero instrumento de arrecadação para fazer frente aos estritos gastos 

do Estado. Em seguida, com o surgimento do Estado Social e, ainda, com a reivindicação dos 

direitos sociais, faz-se necessário mais recurso para a concretização de prestações positivas 

por parte do Estado, sem que, no entanto, isso seja obtido. 

Atualmente, sob a vigência do Estado Democrático de Direito, fundado no 

princípio da dignidade da pessoa humana, há a necessidade de se tratar os direitos 

fundamentais de forma indivisível e interdependente, o que faz com que se reflita acerca de 

um modelo de tributação apto a recuperar os seus compromissos históricos. 

Por fim, levanta-se como hipótese que a tributação ― desde que seja consentida, 

que seja democrática, que observe os princípios de legitimação, que decorra do princípio da 

solidariedade, bem como que respeite a capacidade contributiva e a extrafiscalidade ― pode 

viabilizar a redução das desigualdades sociais e a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, fundada na dignidade da pessoa humana. 
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2 ESTADO, TRIBUTAÇÃO E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

O Estado é uma instituição imprescindível à convivência harmônica dos homens 

numa sociedade organizada, dependendo, para tanto, da obtenção de recursos para sua 

manutenção e para a realização dos seus objetivos, o que faz, especialmente, por meio da 

tributação. 

Segundo Aderson de Menezes,
1
 deve-se a Maquiavel a inclusão da palavra 

“Estado” na literatura política, por meio do seu livro “O príncipe”, escrito em 1513. Antes 

disto, o vocábulo “Estado” não tinha o mesmo sentido que alcançou a partir do século XVI, 

época em que o termo se incorpora à linguagem, generalizando-se para designar todo Estado, 

na tradução correspondente às demais línguas.
2
 

Em consoante lição de Darcy Azambuja,
3
 o Estado é uma sociedade, constituída 

essencialmente de um grupo de indivíduos unidos e organizados permanentemente para 

realizar um objetivo comum. Esse seria uma sociedade política, uma vez que tem sua 

organização determinada por normas de direito positivo, hierarquizada na forma de 

governantes e governados com uma finalidade própria, que é o bem comum. O autor ainda 

afirma: 

 

O Estado não se confunde, pois, nem com as sociedades em particular, nem com a 

sociedade em geral. Os seus objetivos são os de ordem e defesa social, e diferem dos 

objetivos de todas as demais organizações. Para atingir essa finalidade, que pode ser 

resumida no conceito de bem público, o Estado emprega diversos meios, que variam 
conforme as épocas, os povos, os costumes e a cultura. Mas o objetivo é sempre o 

mesmo e não se confunde com o de nenhuma outra instituição.4 

 

                                            
1 MENEZES, Aderson. Teoria Geral do Estado [atualização por José Lindoso]. Rio de Janeiro: Forense, 2005, 

p. 42-44. 
2 Compartilha dessa mesma visão Dalmo de Abreu Dallari, para quem: “A denominação Estado (do latim status 

estar firme), significando situação permanente de convivência e ligada à sociedade política, aparece pela 

primeira vez em ‘O Príncipe’ de MAQUIAVEL, escrito em 1513, passando a ser usada pelos italianos sempre 

ligada ao nome de uma cidade independente, como, por exemplo, stato di Firenze. Durante os séculos XVI e 

XVII a expressão foi sendo admitida em escritos franceses, ingleses e alemães. Na Espanha, até o século XVIII, 

aplicava-se também a denominação de estados a grandes propriedades rurais de domínio particular, cujos 

proprietários tinham poder jurisdicional. De qualquer forma, é certo que o nome Estado, indicando uma 

sociedade política, só aparece no século XVI, e este é um dos argumentos para alguns autores que não admitem a 
existência do Estado antes do século XVII. Para eles, entretanto, sua tese não se reduz a uma questão de nome, 

sendo mais importante o argumento de que o nome Estado só pode ser aplicado com propriedade à sociedade 

política dotada de certas características bem definidas. A maioria dos autores, no entanto, admitindo que a 

sociedade  ora  denominada  Estado  é,  na  sua  essência,  igual  à  que  existiu  anteriormente,  embora  com  

nomes  diversos,  dá  essa designação a todas as sociedades políticas que, com autoridade superior fixaram as 

regras de convivência de seus membros” (DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 

São Paulo, 2005, p. 51). 
3 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 4ª ed. São Paulo: Globo, 2008, p. 18. 
4 Ibid., p. 21. 



15 

 

De acordo com Agerson Tabosa,
5
 “Estado é uma sociedade organizada, com 

território e poder supremo, destinada a realizar o bem comum”. Por sua vez, Pedro Salvetti 

Netto
6
 assevera que o Estado é a sociedade política e juridicamente organizada para atender 

ao bem comum; definindo, ainda, de forma mais definitiva, como a sociedade em que se 

verifica o exercício de um governo soberano que exerce seu poder sobre uma população, num 

determinado território, onde cria, executa e aplica seu ordenamento jurídico, objetivando o 

alcance do bem comum. 

Já para Dallari, o Estado é conceituado “como a ordem jurídica soberana que tem 

por fim o bem comum de um povo situado em determinado território”.
7
 Defende esse autor 

que, nesse conceito, encontram-se presentes todos os elementos que compõem o Estado, a 

saber: 

 

A noção de poder está implícita na de soberania, que, no entanto, é referida como 

característica da própria ordem jurídica. A politicidade do Estado é afirmada na 

referência expressa ao bem comum, com a vinculação desta a um certo povo e, 

finalmente, territorialidade, limitadora da ação jurídica e política do Estado, está 

presente na menção a determinado território.8 

 

Conforme afirma ainda Dallari,
9
 é impossível se chegar a uma ideia completa de 

Estado sem ter consciência de seus fins. Infere-se, facilmente, que existe uma estreita relação 

entre os fins do Estado e as funções por ele desempenhadas. 

Ao considerar, portanto, que o Estado existe para realizar o bem comum, é de se 

notar que o Estado não é um fim em si mesmo. De acordo com Darcy Azambuja, “o Estado é 

um dos meios pelos quais o homem realiza o seu aperfeiçoamento físico, moral e intelectual. 

E isso é o que justifica a existência do Estado”.
10

 Por sua vez, Pedro Salvetti Netto afirma 

que, para realizar o bem comum, o Estado deve procurar realizar a justiça, tutelar os direitos 

fundamentais, proporcionar o desenvolvimento econômico, cuidar da educação, entre outros 

deveres.
11

 

Ressalte-se também que o bem comum não se confunde com o bem individual, 

haja vista que os homens têm aspirações e necessidades diferentes. O bem público não é a 

soma do bem de todos os que formam a sociedade estatal. Destaque-se, ainda, que o bem 

                                            
5 TABOSA, Agerson. Teoria Geral do Estado. Fortaleza: Imprensa Universitária - UFC, 2002, p. 24. 
6
 SALVETTI NETTO, Pedro. Curso de teoria do Estado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva: 1987, p. 42. 

7 DALLARI, op. cit., p. 119. 
8 Ibid., p. 119. 
9 Ibid., p. 103. 
10 AZAMBUJA, op. cit., p. 146. 
11 SALVETTI NETTO, op. cit., p. 57. 
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público é relativo para cada sociedade quanto ao meio de consecução, bem como quanto ao 

seu próprio conteúdo. Além disso, não depende exclusivamente da ação dos governantes, mas 

também dos governados, uma vez que todos têm o dever de cooperar para a sua realização, 

cumprindo obrigações e deveres com o Estado, que devem ser expressão da consciência social 

e definidos clara e juridicamente, por meio do que denomina direito individual e direito 

social.
12

 

Conforme assevera Anderson Teixeira, nessa perspectiva de um modelo de Estado 

centrado em si, tem surgido um modelo axiologicamente pautado na tutela da pessoa humana 

em suas mais variadas dimensões de realização. Assim, a própria função do Estado 

Constitucional de tutelar os direitos fundamentais acaba passando por uma refundamentação 

filosófico-política e por uma readequação aos novos expedientes de tutela dos direitos 

fundamentais que progressivamente vão se consolidando.
13

 

Diante da ideia de que o Estado se configura como meio para a realização do bem 

comum,
14

 pode-se entender que o Estado se constitui atualmente em instrumento de realização 

da paz na ordem internacional e de proteção dos direitos fundamentais. No entanto, nem 

sempre isso foi assim, sendo o resultado de um processo histórico, que posteriormente se 

delineia. 

Consoante Paulo Bonavides, a premissa capital do Estado Moderno
15

 é o 

convertimento do Estado absoluto em Estado constitucional. O poder deixa de ser pessoal, 

                                            
12 AZAMBUJA, op. cit., p. 148-149. 
13 TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. Qual a função do Estado constitucional em um constitucionalismo 

transnacional? In: STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, Leonel Severo; ENGELMANN, Wilson (Org.). 

Constituição, sistemas sociais e hermenêutica: anuário do Programa de Pós-graduação em Direito da 

UNISINOS: mestrado e doutorado. Porto Alegre: Livraria do Advogado; São Leopoldo: UNISINOS, 2012, p. 
10. 
14 “O real sentido dessa ‘submissão’ pode ser visto na importante distinção conceitual bem sublinhada por Jean 

Dabin: bem comum e bem público. Aquele seria um bem a ser buscado por qualquer sociedade, 

independentemente de sua organização política, cabendo ser chamado de ‘bem comum particular’, uma vez que 

pode estar vinculado apenas aos interesses de uma sociedade demograficamente pequena ou até mesmo aos 

interesses da parte dessa sociedade que exerce o poder ou é a maioria. Já o conceito de bem público, não no 

sentido físico, mas sim imaterial, pode ser ampliado, segundo Dabin, para ‘bem comum público’ uma vez que é 

desprovido de interesses particulares ou egoístas, estando vinculado somente ao altruísta e desinteressado 

interesse público. Dessa forma, a submissão do Estado ao direito seria no sentido de tutela do ‘bem comum 

público’, ou melhor dizendo, do interesse público” (Ibid., p. 13). Quando este trabalho fizer referência apenas a 

“bem comum”, é nessa acepção de “bem comum público” que o faz. 
15 Para não fugir do objeto desta Dissertação, demarca-se o surgimento do Estado Moderno com o fim do Estado 

absoluto. Para entender esse momento histórico, recorda-se a lição de Paulo Bonavides: “A queda da Bastilha 

simbolizava, por conseguinte, o fim imediato de uma era, o colapso da velha moral e social erguida sobre a 

injustiça, a desigualdade e o privilégio, debaixo da égide do Absolutismo; simbolizava também o começo da 

redenção das classes sociais em termos de emancipação política e civil, bem como o momento em que a 

Burguesia, sentindo-se oprimida, desfaz os laços de submissão passiva ao monarca e se inclina ao elemento 

popular numa aliança selada com as armas e o pensamento da revolução; simboliza, por derradeiro, a ocasião 

única em que nasce o poder do povo e da Nação em sua legitimidade incontrastável” (BONAVIDES, Paulo. 

Teoria do Estado. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 40). 
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passando a ser de leis. As leis governam o ordenamento social e político. Esse Estado 

constitucional, desde que surgiu até hoje, mostrou-se por meio de três modalidades (Estado 

Liberal, Estado Social e Estado Democrático-Participativo), sem que houvesse uma ruptura no 

tempo entre essas formas, mas um aperfeiçoamento, enriquecimento e acréscimo, 

demonstrados pela expansão dos direitos fundamentais, bem como pela criação de novos 

direitos.
16

 

De acordo com Aderson de Menezes,
17

 durante a vigência do Estado absoluto, em 

que a soberania estatal era confundida com a pessoa do monarca, os direitos individuais 

ficaram restritos às relações privadas. No entanto, o conceito de cidadania se ergue com o 

aparecimento do Estado constitucional, em que se nota a limitação da autoridade estatal pelo 

delineamento dos poderes configurados e a declaração dos direitos do homem assegurados e 

garantidos, estando estas duas características disciplinadas por um documento, geralmente 

escrito, chamado Constituição.
18

 

Segundo Paulo Bonavides,
19

 o Estado constitucional foi obra de filósofos 

contratualistas que transformaram o mundo e refizeram as suas instituições, destacando-se, 

entre esses, John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant, que 

escreveram obras valiosas para a fixação dos princípios e fundamentos da doutrina liberal, 

que minava as estruturas da antiga sociedade de privilégios. Foi essa filosofia política que 

inspirou o conteúdo da Declaração dos Direitos do Homem, em que se encontra esculpida a 

fórmula da divisão de Poderes. Esse princípio traçava limites ao arbítrio do governante, para 

prevenir a concentração de poderes num só ramo da autoridade pública. Nas palavras do 

autor: 

                                            
16 Ibid., p. 41. 
17 MENEZES, op. cit., p. 119-120. 
18 A respeito da importância da existência de uma Constituição, traz-se a lição de Sahid Maluf: “O 

constitucionalismo em que se cristaliza o humanismo político dos séculos XVII e XVIII trouxe no seu bojo, 

como programa essencial, o princípio da soberania nacional e o imperativo da existência de uma Constituição 

escrita como instrumento de definição e limitação da autoridade pública. E preconizou que a Constituição, para 

que seja como tal reconhecida e aceita, há de conter, necessariamente, dois princípios essenciais: a divisão do 

Poder em três órgãos (Legislativo, Executivo e Judiciário) e a declaração dos direitos fundamentais da pessoa 

humana. Uma constituição só é legítima quando se baseia sobre os direitos do homem, doutrinou Monnier. No 

mesmo sentido foi o magistério de Hauriou: pela declaração de direitos afirma o Estado, solenemente, que a 
conservação dos direitos naturais e imprescindíveis do homem é o fim de toda associação política; e toda 

sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos fundamentais não tem Constituição. Essa 

doutrinação de todos os filósofos e humanistas do movimento liberal corporificou-se na Declaração de Direitos 

do Homem e do Cidadão, elaborada pela Constituinte francesa de 1789, a qual, após consignar no seu artigo 

primeiro que “os homens nascem livres e iguais em direitos”, acrescentou, textualmente, que le but de toute 

association politique est la conservacion dês droits naturels et imprescritibles de l’homme, direitos estes à 

liberdade, à propriedade, à segurança e à resistência contra a opressão” (MALUF, Sahid. Teoria Geral do 

Estado. 26ª ed. [atualizada pelo Prof. Miguel Alfredo Malufe Neto]. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 213). 
19 BONAVIDES, op. cit., p. 42. 
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A solene Declaração fundava o Estado de Direito. Não importa a qualificação ou o 

adjetivo que lhe acrescente – Liberal, Democrático ou Social. Se não garantir nem 

concretizar a liberdade, se não limitar o poder dos governantes, se não fizer da 

moralidade administrativa artigo de fé e fé pública, ou princípio de governo, se não 

elevar os direitos fundamentais ao patamar de conquista inviolável da cidadania, não 

será Estado de Direito.20 

 

Percebe-se, portanto, que o Estado constitucional,
21

 apelidado por alguns de 

Estado moderno, é um Estado de Direito, regulado pelos preceitos da Constituição que lhe dá 

vida e lhe norteia a atividade, “porquanto não há Direito nem Justiça onde não se estabelecem 

limites à autoridade de quem governa”.
22

 

Nesse sentido, o Estado de Direito constitui uma forma de Estado que substitui a 

monarquia absoluta, baseada na separação de poderes, que tem origem na monarquia 

constitucional inaugurada na Inglaterra após a Revolução Gloriosa de 1688, ainda que o poder 

fosse quase uma parceria entre o rei e o Parlamento.
23

 Ressalte-se, ainda, que, segundo Buffon 

e Matos: 

 

[...] se o constitucionalismo antigo se caracterizou por certa concepção organicista e 
determinista de convivência pública, na qual o corpo coletivo se impunha como 

instância hegemônica em face do indivíduo e cuja amálgama de direitos advindos da 

tradição costumeira não possuía instrumentos eficazes de proteção, o 

constitucionalismo moderno vai significar a proposta de fundar o poder e autoridade 

― assim como o Estado ― em bases legais, surgindo a Lei e a Constituição como 

símbolos de racionalidade aptos ao complexo trabalho de proteção à esfera 

individual. Nesse ambiente, a Constituição representa o documento catalisador dos 

ideais e das exigências modernas, no sentido de garantir a racionalização da 

disciplina do poder e, em consequência, a garantia do espaço de desenvolvimento do 

indivíduo, especialmente pela declaração dos direitos fundamentais.24 

 

Dessa forma, ressalte-se que a “Constituição, em sentido moderno, objetivou 

estabelecer duas ideias básicas: a) ordenar, fundar e limitar o poder político; b) reconhecer e 

garantir os direitos a liberdade do indivíduo”.
25

 

                                            
20 Ibid., p. 43. 
21 É digna de nota a lição de Canotilho, para quem: “Qualquer que seja o conceito e a justificação do Estado ― e 

existem vários conceitos e várias justificações ― o Estado só se concebe hoje como Estado constitucional. Não 

deixa, porém, de ser significativo que esta expressão ― Estado constitucional ― tenha merecido decisivo 

acolhimento apenas na juspublicística mais recente. Sabemos já que o constitucionalismo procurou justificar um 
Estado submetido ao direito, um Estado regido por leis, um Estado sem confusão de poderes. Numa palavra: 

tentou estruturar um Estado com qualidades, as qualidades que fazem dele um Estado Constitucional” 

(CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: 

Almedina, 2003, p. 92-93). 
22 BONAVIDES, op. cit., p. 43. 
23 BUFFON, Marciano; MATOS, Mateus Bassani de. Tributação no Brasil do século XXI: uma abordagem 

hermeneuticamente crítica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 24. 
24 Ibid., p. 24. 
25 Ibid., p. 28. 
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Para os autores acima referidos, o constitucionalismo se refere, ainda, a uma 

técnica da liberdade, qualificada como jurídica, pela qual é assegurado aos cidadãos o 

exercício dos seus direitos individuais, ao mesmo tempo em que coloca o Estado na condição 

de não poder violá-los. Com a evolução do constitucionalismo, vê-se que a Constituição tem 

substituído o caráter de proeminência da lei, o que reduz significativamente a autonomia das 

maiorias dominantes. Tais questões acabam tendo consequências, também, para o Direito, que 

ganha autonomia, não podendo mais ser confundido com a lei.
26

 

É importante destacar também que o Estado e o Direito se ajustam e se 

complementam, haja vista que um não subsistiria sem o outro. A existência estatal não 

dispensa a norma jurídica, que lhe norteia a atividade. Da mesma forma, o Direito não 

dispensa o Estado como ambiente de equilíbrio necessário à sua atuação. O Estado está, 

assim, vinculado ao Direito, numa noção de Estado de Direito, que é o Estado juridicamente 

ordenado, de maneira comum sob a estrutura legal de uma Constituição.
27

 

Sobre o surgimento do Estado e sua relação com o Direito, Hugo Machado 

Segundo assevera: 

 

O Estado, vale insistir, como entidade centralizadora do poder político, parece haver 

surgido de forma lenta e gradual, em consequência do aumento das dimensões e da 

complexidade dos grupos sociais causados pela sedentarização. Esse aumento, como 

afirmado, levou à diminuição da eficácia das normas consuetudinárias, tornando 

necessária uma instituição que organizasse a produção do direito e que garantisse, 

eventualmente com o uso da força, a sua observância. Surgiu para garantir a eficácia 

do Direito, e não para lhe dar um conteúdo antes inexistente ou impossível. Assim, 

se o recurso a teorias contratualistas pode ser admitido, ainda que apenas como 

forma de justificar ou legitimar o poder do Estado, isso acontece apenas com teorias 

como a formulada por Locke, por exemplo, para quem, antes do contrato, os 
indivíduos em estado de natureza são dotados de razão, do julgamento moral e de 

alguns direitos, oriundos de um reconhecimento recíproco (propriedade e liberdade), 

sendo o papel do Estado o de garantir a preservação desses direitos preexistentes.28 

 

Nessa perspectiva, não se vislumbra possível estudar o Estado sem considerar o 

Direito, uma vez que esses termos são plenamente interligados, um servindo de suporte ao 

outro. Na lição de Sahid Maluf, “o Estado é uma organização destinada a manter, pela 

aplicação do Direito, as condições universais de ordem social. E o Direito é o conjunto das 

condições existenciais da sociedade, que ao Estado cumpre assegurar”.
29

 Assim, de acordo 

                                            
26 Ibid., p. 44. 
27 MENEZES, op. cit., p. 66. 
28 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Fundamentos do direito. São Paulo: Atlas, 2010, p. 18. 
29 MALUF, op. cit., p. 1. 
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com Germana Belchior,
30

 um diferente modelo de Estado resultará em um novo papel do 

Direito, de modo que o referido estudo deve ser feito de forma concomitante, uma vez que o 

Estado está ligado à teoria dos direitos fundamentais. 

Certo é que a noção de direitos fundamentais, como normas juridicamente 

limitadoras do poder estatal, surge exatamente como reação ao Estado absoluto, uma vez que 

os direitos fundamentais pressupõem um Estado limitado, ou seja, um Estado de direito
31

 em 

que haja separação de poderes e que tenha preocupações éticas com o bem comum.
32

 

Os direitos fundamentais dependem, para sua proteção, dos recursos advindos das 

receitas auferidas pelo Estado. Para melhor se analisar a relação entre a atividade estatal de 

obter recursos e os direitos fundamentais, é conveniente definir, primeiramente, o que se deva 

entender por estes últimos. 

Apesar das muitas conceituações doutrinárias existentes, para não fugir do âmbito 

do presente trabalho, adota-se aqui o conceito de direitos fundamentais
33

 de George 

Marmelstein, que afirma: “direitos fundamentais são normas jurídicas, positivadoras de 

valores ligados à ideia de dignidade da pessoa humana, dotadas de um alto teor de 

juridicidade, tendo em vista a sua hierarquia constitucional, cuja plena concretização é uma 

meta a ser perseguida por todos”.
34

 O autor faz, ainda, uma adaptação do conceito ao direito 

positivo brasileiro, da seguinte forma: 

 

[...] os direitos fundamentais são todas as normas previstas expressa ou 

implicitamente na Constituição Federal que densificam (complementam) o princípio 

                                            
30 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 68. 
31 Nesse mesmo sentido, Hugo de Brito Machado assevera: “Para que os direitos fundamentais sejam efetivos, é 

indispensável que estejam assegurados por um Estado de Direito, no sentido de Estado no qual os órgãos que 
exercitam o poder estão estruturados de tal sorte que se faz viável a realização dos direitos, inclusive contra o 

próprio Estado. Assim, não basta que os direitos fundamentais estejam previstos na Constituição. É preciso que 

na Constituição existam as condições essenciais para que o Estado seja efetivamente um Estado de Direito” 

(MACHADO, Hugo de Brito. Direitos fundamentais do contribuinte e efetividade da jurisdição. São Paulo: 

Atlas, 2009, p. 91). 
32 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008, p. 36. 
33 Merece referência a lição de Paulo Bonavides: “A primeira questão que se levanta com respeito à teoria dos 

direitos fundamentais é a seguinte: podem as expressões direitos humanos, direitos do homem e direitos 

fundamentais ser usadas indiferentemente? Temos visto nesse tocante o uso promíscuo de tais denominações na 

literatura jurídica, ocorrendo porém o emprego mais frequente de direitos humanos e direitos do homem entre 

autores anglo-americanos e latinos, em coerência aliás com a tradição e a história, enquanto a expressão direitos 
fundamentais parece ficar circunscrita à preferência dos publicitas alemães. 

Criar e manter os pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade humana, eis aquilo que os 

direitos fundamentais almejam, segundo Hesse, um dos clássicos do direito público alemão contemporâneo. Ao 

lado dessa acepção lata, que é a que nos serve de imediato no presente contexto, há outra, mais restrita, mais 

específica e mais normativa, a saber: direitos fundamentais são aqueles direitos que o direito vigente qualifica 

como tais” (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 

560). 
34 MARMELSTEIN, George. Efetivação judicial dos direitos econômicos, sociais e culturais. 2005. 

Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza/CE, 2005. 
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constitucional da dignidade da pessoa humana, tornando mais preciso o seu 

significado e que gozam de uma especial proteção jurídico-processual.35 

 

Importante lembrar que, de acordo com Nagibe de Melo Jorge Neto, não existe 

um critério material e definitivo para se estabelecer o que sejam e quais sejam os direitos 

fundamentais, podendo, apesar disso, ser a dignidade da pessoa humana utilizada como 

critério de distinção.
36

 Assim, os direitos fundamentais seriam aqueles assegurados por uma 

Constituição, objetivando proteger, assegurar, implementar ou promover a dignidade da 

pessoa humana, que, segundo Sarlet, é 

 

[…] a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor de 

respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 

sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa 

tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a 

lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 

propiciar e promover a sua participação ativa e co-responsável nos destinos da 

própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.37 

 

Percebe-se, com Nagibe Jorge Neto, que a dignidade da pessoa humana é uma 

fórmula aberta de inspiração kantiana
38

 sobre a qual não existe um consenso entre os 

cientistas do Direito. No entanto, é dela que se retira o fundamento de onde se irradiam todos 

os direitos fundamentais. 

Tendo em vista a abertura conceitual verificada, fica impossível precisar o 

conceito a um ponto de certeza que sufoque o desenvolvimento e expansão dos direitos 

fundamentais. É precisamente nessa pluralidade de significados que reside sua força, uma vez 

que a dignidade da pessoa humana dá respostas distintas aos casos concretos, exigindo, a cada 

momento, uma nova interpretação dos direitos fundamentais, do que resulta uma evolução e 

                                            
35 Ibid. 
36 JORGE NETO, Nagibe de Melo. O controle jurisdicional das políticas públicas: concretizando a 

democracia e os direitos fundamentais. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 32. 
37 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 

de 1988. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 62. 
38 O filósofo Immanuel Kant parte da ideia de que o ser humano é um ser racional, merecedor de dignidade e 

respeito. Argumenta que a moral não diz respeito ao aumento da felicidade ou a qualquer outra finalidade, mas 
que ela está fundamentada no respeito às pessoas como fins em si mesmos. Para Kant, o ser humano é merecedor 

de respeito por ser racional, capaz de pensar, agir e escolher livremente. E agir livremente não é escolher as 

melhores formas para atingir um determinado fim, mas sim escolher o fim em si. Para Kant, o autorrespeito e o 

respeito ao próximo partem de um mesmo e único princípio. O dever de respeito é um dever que se tem para 

com as pessoas como seres racionais, que tem humanidade, sejam elas quem forem. Segundo Kant, a justiça 

obriga que se respeite os direitos humanos de todos, independentemente de onde vivam ou do grau de 

conhecimento que se tem deles, simplesmente porque são seres humanos, seres racionais e, portanto, 

merecedores de respeito (SANDEL, Michael J. Justiça, o que é fazer a coisa certa [tradução de Heloísa Matias 

e Maria Alice Máximo]. 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p. 136-156). 
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expansão, no sentido de assegurar que o ser humano e a busca de sua realização seja o fim de 

todo o resto.
39

 

Consoante com o acima expendido, o Estado
40

 não pode se abster da utilização de 

recursos para o desenvolvimento das atividades justificadoras de sua existência, incluindo-se, 

entre essas, especialmente, a proteção dos direitos fundamentais. De acordo com Raimundo 

Bezerra Falcão, com o passar do tempo, o caráter econômico desses recursos foi aumentando, 

uma vez que também cresciam os gastos que se precisava fazer frente, de modo que o Estado 

teve de se voltar para o poder de império de suas decisões, com imposição de sua força, 

viabilizando-se os tributos e, em razão disso, a tributação.
41

 

Segundo Falcão, outras maneiras de se buscar recursos foram juntando-se às 

formas iniciais, a ponto de chegarem, nos dias atuais, a dimensões gigantescas, com múltiplas 

espécies, gêneros e grupos de recursos de que o Estado poderia dispor, de forma que a 

classificação desses recursos apresenta formulações variadas.
42

 Para Aliomar Baleeiro, 

“receita pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio público sem quaisquer reservas, 

condições, ou correspondência no passivo, vem acrescer o seu vulto, como elemento novo e 

positivo”.
43

 

De acordo com o autor referido, essas entradas se classificam como 

extraordinárias e ordinárias, segundo o critério de regularidade e periodicidade. Por sua vez, 

as receitas ordinárias se distinguem em dois grupos, a saber, as receitas originárias e as 

receitas derivadas. As rendas originárias compreendem as rendas provenientes dos bens e 

empresas comerciais ou industriais do Estado, que os explora de forma semelhante a um 

particular, sem exercer seu poder de império, sem cobrar de maneira coercitiva nem o 

pagamento nem a utilização dos serviços. Já as receitas derivadas são aquelas em que o 

                                            
39 JORGE NETO, op. cit., p. 33. 
40 Os autores de “O mito da propriedade” chegam, inclusive, a defender que não existe Estado sem impostos. Em 

suas palavras: “Não existe mercado sem governo e não existe governo sem impostos; o tipo de mercado existente 

depende de leis e decisões políticas que o governo tem de fazer e tomar. Na ausência de um sistema jurídico 

sustentado pelos impostos, não haveria dinheiro, nem bancos, nem empresas, nem bolsa de valores, nem 

patentes, nem uma moderna economia de mercado ― não haveria nenhuma das instituições que possibilitam a 

existência de quase todas as formas contemporâneas de renda e riqueza. Por isso, é logicamente impossível que 

as pessoas tenham algum tipo de direito sobre a renda que acumulam antes de pagar impostos. Só podem ter 

direito ao que lhes sobra depois de pagar os impostos sob um sistema legítimo, sustentado por uma tributação 
legítima – e isso demonstra que não podemos avaliar a legitimidade dos impostos tomando como critério a renda 

pré-tributária. Pelo contrário, temos de avaliar a legitimidade da renda pós-tributária tomando como critério a 

legitimidade do sistema político e econômico que a gera, o qual inclui os impostos, que são aliás uma parte 

essencial desse sistema” (MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça 

[tradução de Marcelo Brandão Cipolla]. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 46). 
41 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e mudança social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 18. 
42 Ibid., p. 18-19. 
43 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciência das Finanças. 18ª ed. [revisada e atualizada por Hugo de 

Brito Machado Segundo. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 152. 
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Estado se utiliza de poder de mando, recolhendo rendas, por ato de autoridade, tais como os 

tributos.
44

 

Consoante Regina Helena Costa, na concepção atual de Estado, “a tributação 

constitui um poder-dever, cujo exercício traduz-se no emprego de instrumentos que lhe 

possibilitem a obtenção dos recursos necessários ao desempenho de suas atividades”.
45

 A 

autora também afirma que a prestação de serviços públicos e a manutenção do patrimônio 

coletivo implicam elevados gastos, motivo pelo qual o Estado não pode deixar de exigir de 

seus administrados prestações de caráter compulsório, denominadas tributos.
46

 

Segundo os ensinamentos de Hugo de Brito Machado,
47

 o tributo é um 

instrumento utilizado pelo Estado para a obtenção dos recursos financeiros dos quais necessita 

para o custeio de suas atividades. Por isso, o autor afirma que a finalidade essencial do 

tributo
48

 é carrear recursos financeiros do setor privado para o setor público, daí sua finalidade 

fiscal. No entanto, há também a finalidade de interferir na economia, estimulando ou 

desestimulando determinada atividade econômica e comportamentos, em finalidade 

extrafiscal diversa da mera arrecadação de recursos.
49

 

Com relação à tributação como meio de obtenção de recursos para manutenção e 

realização dos objetivos do Estado, interessante fazer um breve registro da evolução histórica 

da tributação para auxiliar a sua compreensão na atualidade. Assim, importante destacar que a 

história do tributo se confunde com a própria história da humanidade, como sociedade 

organizada, sendo que, com o aparecimento dos Estados Nacionais, começa-se a ter uma 

noção de tributo mais próxima da realidade atual.
50

 

Segundo o mesmo teórico, as origens históricas do tributo se confundem com as 

origens da própria história do homem em seu viver social, situando-se o início da tributação 

dos grupos humanos nos mais remotos tempos da história da humanidade. Na fase de 

                                            
44 Ibid., p. 152-153. 
45 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 4ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014, p. 19. 
46 Ibid., p. 19. 
47 MACHADO, Hugo de Brito. Teoria geral do Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 36. 
48 Para Liam Murphy e Thomas Nagel, “a tributação tem duas funções principais: 1) Ela determina que 
proporção dos recursos da sociedade vai estar sob o controle do governo para ser gasta de acordo com algum 

procedimento de decisão coletiva, e que proporção será deixada, na qualidade de propriedade pessoal, sob o 

arbítrio de indivíduos particulares. Essa é a repartição entre o público e o privado. 2) Ela é um dos principais 

fatores que determinam de que modo o produto social é dividido entre os diversos indivíduos, tanto sob a forma 

de propriedade privada quanto sob a forma de benefícios fornecidos pela ação pública. Essa é a distribuição” 

(MURPHY; NAGEL, op. cit., p. 101). 
49 A temática da função extrafiscal será abordada no capítulo quatro. 
50 BALTHAZAR, Ubaldo Cesar. História do tributo no Brasil. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005, p. 17-

18. 
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sedentarização dos primeiros grupos sociais, o homem sentiu a necessidade de constituir 

fundos financeiros, arrecadados de todos os membros da comunidade para atender às 

necessidades coletivas, passando as contribuições a tomar formas diversas de acordo com o 

desenvolvimento, o progresso e os objetivos das civilizações.
51

 

Para Regina Helena Costa, o surgimento dos tributos se confunde com a origem 

da sociedade organizada, tendo sido registrada a sua existência desde os primórdios da 

história da humanidade, como no Egito e nos povos do Oriente.
52

 Nas palavras da autora: 

 

Originalmente, os tributos não constituíam exigências de caráter permanente, mas 

eram instituídos com o intuito de gerar arrecadação para financiar determinados 

propósitos, especialmente as guerras. 

Supõe-se, mesmo, que as primeiras manifestações tributárias foram voluntárias e 

feitas em forma de presentes aos líderes tribais por seus serviços prestados à 

comunidade. 

Os tributos passaram a ser compulsórios quando os vencidos nas guerras foram 

forçados a entregar seus bens aos vencedores. Após essa época, começou a 

cobrança, pelos chefes de Estado, de parte da produção dos súditos.53 

 

De acordo com Luciano Amaro,
54

 tributo é uma ideia que se perde no tempo, 

possivelmente existente em todas as formas de agrupamentos humanos, havendo, assim, 

desde as primitivas sociedades, uma prestação pecuniária ou em bens, arrecadada pelo Estado 

ou pelo monarca, objetivando atender aos gastos públicos e às despesas da Coroa. Assim, as 

contribuições, em sentido lato, abrangeram desde os pagamentos, em dinheiro ou bens 

(produtos ou serviços prestados à comunidade), exigidos pelos vencedores das guerras aos 

povos vencidos até a cobrança entre os próprios integrantes da comunidade, ora como 

donativos e ajudas, ora como um dever.
55

 

                                            
51 Ibid., p. 19. 
52 COSTA, op. cit., p. 22. 
53 Ibid., p. 22-23. 
54 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 16. 
55 Sobre o tema, Paul Hugon assevera que: “Nas nações modernas ― seja qual for seu regime econômico ― o 

imposto representa a principal fonte de receita ordinária e normal do orçamento. A noção de imposto tem 

variado conforme as épocas e os países: depende, de fato, da teoria geral do Estado e da organização política das 

sociedades bem como da teoria econômica e da organização de sua economia” (HUGON, Paul. O imposto: 

teoria moderna e principais sistemas. 2ª ed. Rio de Janeiro: Financeiras, 1951, p. 15). Nesse sentido, interessante 

trazer também a reflexão de Renato Becho: “Os Estados realizam gastos para a manutenção de sua existência e 
para oferecer conforto a seus cidadãos. Proveem e mantém as Forças Armadas para a defesa de seu território, 

serviços diplomáticos para suas relações com outros Estados e serviços administrativos internos, responsáveis 

por gerir a enorme estrutura estatal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Os Estados procuram, 

também, melhorar a qualidade de vida de sua população, oferecendo-lhe serviços de previdência e assistência 

social, saúde, educação, segurança e muitos outros. Todos esses gastos demandam dinheiro. É necessário que o 

Estado tenha um sistema de finanças públicas para realizar e suportar os dispêndios, em moeda, para sua 

manutenção e do seu povo. Há algumas possibilidades para arrecadar dinheiro aos cofres públicos: exploração 

do patrimônio estatal, arrecadação de tributos e mecanismos financeiros, por exemplo. O Estado recebe dinheiro 

quando explora seu patrimônio, produzindo e extraindo bens que são vendidos em troca de moeda. Arrecada 
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Essas contribuições, lato sensu, conforme Balthazar, passaram de forçadas para 

contribuições definidas em lei. É comum lembrar que, com a Carta Magna inglesa de 1215, 

surgem alguns princípios tributários fundamentais, como a Legalidade e Anterioridade. 

Portanto, a sistematização da tributação foi lenta, como processo de defesa do interesse dos 

cidadãos face à crescente atividade fiscal do Estado.
56

 

De acordo com Luciano Amaro, no Estado de Direito o tributo se estruturou como 

uma relação jurídica, onde a imposição é estritamente regrada pela lei, ou seja, o tributo é uma 

prestação pecuniária que deve ser exigida nos termos previamente definidos em lei, 

contribuindo, dessa forma, os indivíduos para o custeio das despesas coletivas.
57

 Nesse viés 

jurídico, segundo a concepção de Ricardo Lobo Torres, tributo é 

 

[...] o dever fundamental, consistente em prestação pecuniária, que, limitado pelas 

liberdades fundamentais, sob a diretiva dos princípios constitucionais da capacidade 

contributiva, do custo/benefício ou da solidariedade do grupo com a finalidade 

principal ou acessória de obtenção de receita para as necessidades públicas ou para 

atividades protegidas pelo Estado, é exigido de quem tenha realizado o fato descrito 

em lei elaborada de acordo com a competência específica outorgada pela 

Constituição.58 

 

Consoante afirma Ubaldo Balthazar, foi só a partir do final do século XVIII que o 

tributo passa a ser objeto de atenção dos políticos, economistas e financistas europeus e 

americanos, que começam a se preocupar com a construção de um sistema mais racional e 

justo. Nessa perspectiva, percebe-se que, com a Constituição americana de 1777 e com a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
59

 começou a ser construída a principiologia 

da tributação. Para o referido autor: 

 

                                                                                                                                        
tributos quando exige das pessoas que estão sujeitas a seu império a entrega de parte de suas riquezas a ele, 

Estado. O Poder Público vale-se de mecanismos financeiros, v.g., quando produz a própria moeda, quando toma 

empréstimos, quando aplica no mercado financeiro ou quando emite títulos. Atualmente, a mais importante fonte 

de geração de receitas para o Estado é a tributária. Por isso, as normas jurídicas que têm por objeto os tributos 

despontam em importância no quadro das normas de direito público” (BECHO, Renato Lopes. Lições de direito 

tributário: teoria geral e constitucional. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 27). 
56 BALTHAZAR, op. cit., p. 20-22. 
57 AMARO, op. cit., p. 16. 
58 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 18ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 
375. 
59 “Art. 13º. Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração é indispensável uma 

contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com suas possibilidades. 

Art. 14º. Todos os cidadãos têm direito de verificar, por si ou pelos seus representantes, da necessidade da 

contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a coleta, a 

cobrança e a duração. 

Art. 15º. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração”. TEXTOS 

Básicos sobre Derechos Humanos [traduzido do espanhol por Marcus Cláudio Acqua]. Madrid: Universidad 

Complutense, 1973 apud FERREIRA FILHO, Manoel G. et al. Liberdades públicas. São Paulo, Saraiva, 1978. 
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Estudar o tributo, conhecer sua história, é importante, na medida em que é através da 

tributação, das condições por meio das quais os homens trabalham e produzem, e, 

sobretudo, das condições nas quais eles promovem o intercâmbio de suas riquezas 

que os Estados evoluem, condições estas que ditam seus conflitos exteriores assim 

como sua vida interior.60 

 

Registre-se que episódios políticos importantes tiveram origem e foram 

influenciados por questões tributárias. Entre esses, destacam-se três acontecimentos ingleses: 

a revolta dos barões contra João Sem-Terra, resultando na Magna Carta de 1215, a revolta 

contra a Poll Tax, de 1377, e a decapitação de Carlos I e a Revolução Gloriosa de 1688. No 

século XVIII, já se encontrava presente na consciência dos povos civilizados a ideia de que a 

exigência dos tributos deve observar a capacidade contributiva, podendo-se observar várias 

manifestações políticas ocorridas devido à inobservância deste importante princípio. Pode-se 

exemplificar isso com o Boston Tea Party, evento em que o povo norte-americano se revoltou 

contra a imposição de tributos pela Coroa inglesa sobre as importações efetuadas pelas 

colônias, entre elas a de chá, o que constituiu um importante precedente da Independência 

americana. Além disso, a Revolução Francesa também teve como uma de suas causas a 

questão dos impostos, haja vista que o governo de Luís XVI impunha pesada tributação sobre 

o povo.
61

 

Percebe-se, portanto, que o modelo de Estado influencia a tributação exercida em 

cada época, refletindo-se também em como se dá a busca pela realização dos direitos 

fundamentais em cada uma de suas dimensões. Dessa forma, revela-se importante analisar a 

evolução do Estado, desde o Estado Liberal até o modelo contemporâneo de Estado 

Democrático de Direito, destacando-se também a tributação, bem como os direitos 

fundamentais. 

 

2.1 Estado Liberal 

 

Segundo Paulo Bonavides,
62

 o Estado Liberal surge após as duas grandes 

revoluções da segunda metade do século XVIII, que são a Revolução da Independência 

Americana e a Revolução Francesa, esta última bem identificada com o declínio do Antigo 

Regime na Europa. Sobre esse modelo de Estado, o mencionado autor traça as seguintes 

palavras: 

                                            
60 BALTHAZAR, op. cit., p. 18. 
61 COSTA, op. cit., p. 22. 
62 BONAVIDES, op. cit., p. 41. 
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O centro de gravidade desse Estado constitucional, sob a figura de Estado Liberal, 

fora positivamente a lei, o código, a segurança jurídica, a autonomia da vontade, a 

organização jurídica dos ramos da soberania, a separação de Poderes, a harmonia e 

equilíbrio funcional, do Legislativo, Executivo e Judiciário, a distribuição de 

competências, a fixação de limites à autoridade governante; mas fora por igual, 

abstratamente, o dogma constitucional, a declaração de direitos, a promessa 

programática, a conjugação do verbo ‘emancipar’ sempre no futuro, o lema 

liberdade, igualdade e fraternidade ― enfim, aqueles valores superiores do bem 

comum e da coisa pública, a res publica, que impetrariam debalde durante a 

vigência das Primeiras Cartas Constitucionais a sua concretização, invariavelmente 

negligenciada ou procrastinada em se tratando de favorecer e proteger as camadas 
mais humildes da sociedade.63 

 

O Estado Liberal é, portanto, firme na ideia de liberdade e comprometido em 

limitar o poder político, seja internamente, com a separação dos Poderes, seja externamente, 

com a redução de suas funções junto à sociedade. Esse modelo de Estado representa os 

anseios políticos da burguesia, que se utiliza dos argumentos da ideologia liberal e do 

positivismo legalista com o objetivo de obter o poder em nível político.
64

 

A teoria contratualista foi o primeiro alicerce do Estado Liberal, tendo sido a base 

filosófica da Revolução Francesa. Essa teoria procura explicar a origem da sociedade humana 

e do Estado, tendo como principais expoentes Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques 

Rousseau. 

Com relação ao pensamento de Hobbes, pode-se afirmar que este partia do 

pressuposto de que o homem, em estado de natureza, vivia em estado de luta permanente, 

tornando-se “o lobo do homem”, o que impedia a convivência pacífica. Assim, os homens 

realizaram o pacto voluntário constitutivo do Estado, delegando cada um ao governo 

organizado todos os seus direitos naturais de liberdade e autodeterminação. Em benefício da 

paz social e da segurança, convencionaram uma submissão total do homem ao Estado, o que 

deu fundamento ao Absolutismo.
65

 

Já Locke desenvolveu um pensamento mais humano e racional. Para ele, que foi 

um precursor do liberalismo na Inglaterra, os homens não delegaram ao Estado todos os seus 

direitos, mas apenas aqueles necessários à manutenção da paz e da segurança. O poder 

público é instituído por um pacto voluntário com o objetivo do bem comum. Cabe ao Estado 

regulamentar as condições externas da vida em sociedade, respeitando e garantindo os direitos 

fundamentais da pessoa humana, em especial o direito natural de propriedade, formado pela 

vida, pelos bens e pela liberdade. Defendia, ainda, que os poderes de governar e de legislar 

                                            
63 Ibid., p. 44. 
64 BUFFON; MATOS, op. cit., p. 45. 
65 MALUF, op. cit., p. 71. 
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não deveriam se concentrar em uma só pessoa, como ocorria no Absolutismo. Seu 

pensamento se coaduna, assim, com os interesses da burguesia de conquistar o controle 

político.
66

 

Para Rousseau, que publicou a sua obra “Contrato social” em 1762, o Estado é 

convencional e resulta da vontade geral, que é a soma da vontade manifestada pela maioria 

dos indivíduos. Não há um direito divino da Coroa (ou do detentor do Poder), mas um direito 

legal que decorre da soberania nacional, que é ilimitada, ilimitável, total e inconstrangível. O 

Estado é fundado para promover o bem comum e só é suportável enquanto for justo. O estado 

de natureza imaginado por Rousseau era de felicidade: o homem, neste estado, era sadio, ágil 

e robusto, encontrando facilmente o pouco que precisava. Com o passar do tempo, no entanto, 

houve o surgimento da propriedade privada e o desenvolvimento da agricultura e metalurgia, 

do que resultou miséria e desigualdade. Esse cenário abafou a piedade e a justiça, tornando os 

homens egoístas e perversos. Nesse período, os homens trataram de reunir suas forças, 

criando um poder supremo que a todos defenderia, mas mantendo a liberdade, que é própria 

do homem.
67

 

Assim, esse contrato social teria resultado das seguintes proposições, nas palavras 

de Sahid Maluf: “cada um põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a suprema 

direção da vontade geral; e cada um, obedecendo a essa vontade geral, não obedece senão a si 

mesmo”.
68

 A liberdade consiste, dessa forma, em trocar a vontade particular pela vontade 

geral, cuja expressão é a lei. 

A preocupação com a liberdade é a marca do liberalismo, ficando confiada ao 

direito a missão de instituir, limitar e organizar o Poder, bem como disciplinar sua atuação de 

forma a resguardar a liberdade como direito natural do homem. As Constituições dos Estados 

liberais, assim, destinavam-se a limitar o Poder para proteger a liberdade. Os documentos 

constitucionais de período eram regras que tratavam da organização dos poderes, ficando a 

garantia dos direitos, que eram proclamados nessas Constituições, reduzida à autolimitação da 

própria soberania. Na concepção liberal de constituição, essa é a parte essencial da 

organização do Estado que visa a garantir a liberdade por meio de um estatuto do Poder. 

Assim, firma-se o compromisso de assegurar direitos e garantias individuais, em especial a 

                                            
66 Ibid., p. 71-72. 
67 Ibid., p. 72-73. 
68 Ibid., p. 73. 
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liberdade e a propriedade, bem como de submeter o Poder Público à lei, constituindo-se em 

uma concepção de Estado marcado pela limitação de seus poderes e funções.
69

 

No Estado Liberal, portanto, a Constituição tinha como finalidade básica limitar o 

exercício do poder estatal. O poder estava adstrito às normas que almejavam a liberdade, 

protegendo, assim, o indivíduo. E, para se ter liberdade, era preciso segurança na ordem 

jurídica. A liberdade individual e, consequentemente, a segurança da ordem jurídica eram os 

primados básicos do Estado liberal.
70

 

Pode-se afirmar que, nesse contexto, nascem os direitos fundamentais de primeira 

geração, também denominados direitos civis e políticos. Esses direitos são característicos do 

Estado Liberal, que primava, como visto, pela proteção da liberdade, da igualdade formal e da 

propriedade, consagrando-se as liberdades de reunião, de expressão, comercial, de profissão, 

religiosa, entre outras, além dos direitos políticos, por meio do direito de voto, direito de 

crítica, direito de filiação partidária etc. 

Segundo Paulo Bonavides, os direitos da primeira geração são os primeiros a 

constarem das Constituições, correspondendo, por um viés histórico, à fase inaugural do 

constitucionalismo ocidental. Esses direitos são de titularidade do indivíduo, são oponíveis ao 

Estado, traduzindo-se como faculdades das pessoas. Enfim, são direitos de resistência perante 

o Estado. Essa categoria é fundada no Estado Liberal absenteísta, onde se deu a manifestação 

do status libertatis ou status negativus, conforme classificação de Jellinek.
71

 

De acordo com Dallari, o Estado Liberal, resultante da ascensão política da 

burguesia, organizou-se de maneira a ser o mais fraco possível, caracterizando-se como o 

Estado mínimo, com funções restritas praticamente à manutenção da ordem social e à 

proteção contra ameaças externas. Isso favoreceu a implantação do constitucionalismo e da 

separação de poderes, pois ambos implicavam o enfraquecimento do Estado e, ao mesmo 

tempo, a preservação da liberdade de comércio e de contrato, bem como do caráter 

basicamente individualista da sociedade.
72

 

No entanto, o Estado Liberal criou as condições para sua própria superação. Nas 

palavras de Dallari: 

 

Em primeiro lugar, a valorização do indivíduo chegou ao ultra-individualismo, que 

ignorou a natureza associativa do homem e deu margem a um comportamento 

egoísta, altamente vantajoso para os mais hábeis, mais audaciosos ou menos 

                                            
69 BUFFON; MATOS, op. cit., p. 45-46. 
70 BELCHIOR, op. cit., p. 71. 
71 BONAVIDES, op. cit., 2011, p. 563-564. 
72 DALLARI, op. cit., p. 280. 
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escrupulosos. Ao lado disso, a concepção individualista da liberdade, impedindo o 

Estado de proteger os menos afortunados, foi a causa de uma crescente injustiça 

social, pois, concedendo-se a todos o direito de ser livre, não se assegurava a 

ninguém o poder de ser livre. Na verdade, sob pretexto de valorização do indivíduo 

e proteção da liberdade, o que se assegurou foi uma situação de privilégio para os 

que eram economicamente fortes.73 

 

Como se percebe, a igualdade tutelada pelo Estado Liberal era inteiramente 

passiva, meramente formal, resultante exclusivamente da lei, revelando-se, assim, um modelo 

de Estado impedido de proteger os mais necessitados, o que gerou injustiça social. Ainda de 

acordo com Dallari, com a formação do proletariado, como decorrência direta da revolução 

industrial, ocorreu a formação de grandes aglomerados urbanos, com excesso de oferta de 

mão de obra, o que estimulava a manutenção de péssimas condições de trabalho, com baixa 

remuneração.
74

 

Nesse cenário, provocado pelos movimentos trabalhistas, já no final do século 

XIX e nas primeiras décadas do século XX, começa-se a perceber a mudança de paradigma 

do Estado Liberal. De acordo com Buffon e Matos: 

 

A classe trabalhadora requereu compromissos por parte do Estado no sentido de 

ações (positivas) para a transformação da ordem social, com o objetivo de remover 

impedimentos ao exercício efetivo das liberdades. De nada adiantaria pretender 

garantir a liberdade, sem os direitos-meio para o seu gozo, ou seja, sem educação, 
saúde, alimentação, etc. Enfim, sem os direitos sociais não há que se falar em 

exercício da liberdade, seja para exercer direito de voto, de manifestação, de ação ou 

até mesmo de opção.75 

 

Diante disso, surge uma tendência de transformação do modelo de Estado, para 

que este passe a intervir na economia e na sociedade, por meio de instrumentos jurídicos e 

políticos adequados, em busca da justiça material. Assume, então, os contornos do Estado 

Social, que a seguir será delineado. 

 

2.2 Estado Social 

 

O Estado Social surge como um novo modelo político, no qual o Estado se 

compromete a promover maior igualdade material e a garantir condições básicas para uma 

vida digna. Isso ocorreu como reação à visão liberal, que acarretou, devido à omissão estatal, 

                                            
73 Ibid., p. 280-281. 
74 Ibid., p. 281. 
75 BUFFON; MATOS, op. cit., p. 47. 
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no aumento das desigualdades sociais, que foram combatidas pelos movimentos 

revolucionários de base proletária. Acerca do tema, Anderson Teixeira assevera: 

 

Se a primeira fase do constitucionalismo fora uma ode à liberdade individual, 

sobretudo porque positivava a primeira geração dos direitos humanos, o 

esgotamento desse modelo individualista prestou-se a mostrar, já no início do séc. 

XX, a necessidade de uma ação efetiva por parte do Estado na proteção dos direitos 

não somente individuais, mas também da coletividade. A Revolução Russa, em 

1917, legou fundamental categoria jurídica para a história do constitucionalismo: 

direitos sociais. Embora já estivesses em pleno desenvolvimento na metade do séc. 

XIX, como no caso dos direitos trabalhistas oponíveis à ânsia desenfreada e 
desenvolvimentista da sociedade industrial, o significado político da Revolução 

Vermelha foi de singular valor, pois, a partir de então, eclodiu uma sequencia de 

constituições, não apenas europeias, mas também nas Américas, que incorporavam 

tanto a proteção aos direitos sociais como a própria concepção do fenômeno 

constitucional como um movimento destinado a tutelar direitos individuais e 

coletivos. Apenas para relembrar, entre as principais constituições do 

constitucionalismo social, encontramos as de: México (1917), Alemanha (Weimar, 

1919), Rússia (1919), Áustria (1920), Brasil (1934) e URSS (1936).76 

 

Este Estado,
77

 como se percebe do excerto acima, não tem como objetivo 

assegurar apenas a igualdade formal, mas, também, alcançar a igualdade material, tendo, 

portanto, a obrigação de buscar meios para minimizar as desigualdades sociais, decorrentes do 

modelo econômico vigente. O Estado Social é, dessa forma, uma segunda fase do Estado 

constitucional, em que a liberdade das pessoas continua a ser valor básico da vida coletiva e a 

limitação do poder político um objetivo permanente, mas o objetivo é de articular esses 

direitos, liberdades e garantias com os direitos sociais. 

Referidos direitos sociais requerem prestações positivas (status positivus) por 

parte do Estado para suprir as carências da sociedade, garantindo o Estado tipos mínimos de 

renda, alimentação, habitação, saúde e educação a todos os cidadãos, como direito político e 

não como caridade. São os direitos dos cidadãos às prestações necessárias ao pleno 

desenvolvimento da existência individual, tendo o Estado como sujeito passivo, devendo ser 

cumpridos mediante políticas públicas. Nas palavras de Marmelstein, são os direitos de 

segunda geração, que “impõe diretrizes, deveres e tarefas a serem realizadas pelo Estado, no 

                                            
76 TEIXEIRA, op. cit., p. 19. 
77 Para Paulo Bonavides: “Quando o Estado, coagido pela pressão das massas, pelas reivindicações que a 
impaciência do quarto estado faz ao poder político, no Estado constitucional ou fora deste, os direitos do 

trabalho, da previdência, da educação, intervém na economia como distribuidor, dita o salário, manipula a 

moeda, regula os preços, combate o desemprego, protege os enfermos, dá ao trabalhador e ao burocrata a casa 

própria, controla as profissões, compra a produção, financia as exportações, concede crédito, institui comissões 

de abastecimento, provê necessidades individuais, enfrenta crises econômicas, coloca na sociedade todas as 

classes na mais estreita dependência de seu poderio econômico, político e social, em suma, estende sua 

influência a quase todos os domínios que dantes pertenciam, em grande parte, à área da iniciativa individual, 

nesse instante o Estado pode, com justiça, receber a denominação de Estado Social” (BONAVIDES, Paulo, Do 

Estado Liberal ao Estado Social. 9ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 186). 



32 

 

intuito de possibilitar aos seres humanos melhor qualidade de vida e um nível razoável de 

dignidade como pressuposto do próprio exercício da liberdade”.
78

 

Ao contrário da fase anterior do constitucionalismo, no Estado Social, em que 

houve a positivação da segunda geração dos direitos humanos, a condição do indivíduo foi 

tomada em outra perspectiva político-social, em que a participação do Estado era essencial à 

realização prática dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas e de direitos cujos titulares não 

eram necessariamente definidos a priori, como no caso do direito à saúde, à educação, à 

cultura, ao trabalho, a um mercado econômico regrado pelo Estado, entre outros. Isso fez com 

que fosse sustentada a necessidade de uma liberdade positiva, entendida como uma 

participação instrumental do Estado como agente hábil a prover direitos, que, sem a sua 

atuação, dificilmente seriam implementados, tendo em vista a falta de estrutura que permitisse 

a efetivação deles.
79

 

De acordo com Paulo Bonavides, os direitos de segunda geração são os direitos 

sociais, culturais e econômicos, além dos direitos coletivos e de coletividades, que foram 

introduzidos no constitucionalismo dos diferentes tipos de Estado Social, após terem surgido 

decorrentes das reflexões e reações antiliberais do século XX, com fundamento no princípio 

da igualdade, razão de ser que os ampara e estimula.
80

 

Com a assunção dos direitos sociais, ligados à igualdade material, que ampliam as 

tarefas a serem desempenhadas pelo Estado, percebe-se que o constitucionalismo liberal perde 

espaço para o chamado constitucionalismo social. De acordo com Anderson Teixeira, a maior 

contribuição feita pelo Estado Social para a Teoria Constitucional do século XX foi a 

redefinição da função da constituição dentro de um Estado de direito. Em suas palavras: 

 

[...] de um documento mais político do que propriamente jurídico, passa a ser então, 

em especial com as constituições do pós-Segunda Guerra Mundial, documento 

jurídico dotado de normatividade como qualquer outra lei, mas com a prerrogativa 

de ser a lei maior de um sistema jurídico. Com isso, supera-se a supremacia da lei e 

chegamos à soberania da constituição.81 

 

Assim, a Constituição passa a ser uma estrutura política conformadora do Estado, 

informada pelos princípios materiais do constitucionalismo. Antes do século XIX, era a 
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constituição da sociedade, tendo em vista que era o “corpo jurídico de regras aplicáveis ao 

“corpo social”. Depois do século XIX, passa a ser a Constituição do Estado.
82

 

No entanto, o Estado Social ficou marcado por um formalismo jurídico, que 

acarretou na ausência de efetiva concretização dos direitos sociais. De acordo com Paulo 

Bonavides, ditos direitos passaram por um ciclo de baixa normatividade, tendo em vista a sua 

própria natureza de direitos que exigem do Estado uma prestação, nem sempre possível de 

ocorrer por limitações de meio e recursos suficientes para isso, tendo sido remetidos à esfera 

programática, haja vista que não continham as mesmas garantias processuais de proteção aos 

direitos de liberdade.
83

 

Dessa forma, o Estado Social não foi capaz de garantir a justiça social, tendo em 

vista a grave crise que o atingiu, decorrente do aumento do déficit público, bem como não 

conseguiu alcançar a real participação democrática na política, ficando pautado apenas no 

dever-ser. Diante disso, o Estado teve de passar a ser conformado pela Constituição, dentro do 

contexto de um Estado Democrático de Direito, que será debatido a seguir. 

 

2.3 Estado Democrático de Direito 

 

O Estado Democrático de Direito converge as duas qualidades do Estado 

constitucional atual, posto que é Estado de direito e Estado democrático. Muitas vezes estas 

duas qualidades surgem separadas. Consoante Canotilho, “fala-se em Estado de direito, 

omitindo-se a dimensão democrática, e alude-se a Estado democrático silenciando a dimensão 

de Estado de direito”.
84

 No entanto, neste novo modelo, procura-se estabelecer uma conexão 

interna entre democracia e Estado de direito. 

Esse modelo de Estado é a síntese histórica da democracia e do 

constitucionalismo. A ideia de democracia se fundando na soberania popular e o 

constitucionalismo tendo sua origem ligada à noção de limitação do poder, conforme 

asseveram Marciano Buffon e Mateus Bassani de Matos.
85

 

Segundo Dallari,
86

 o Estado de direito democrático é um ideal possível de ser 

atingido, desde que seus valores e sua organização sejam concebidos de forma adequada, 
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atendendo-se aos seguintes pressupostos: a) eliminação da rigidez formal; b) supremacia da 

vontade do povo; c) preservação da liberdade, d) preservação da igualdade. 

Com relação à eliminação da rigidez formal, o autor aponta como sendo 

necessária, tendo em vista que o Estado democrático depende de várias condições 

substanciais, que podem ser favorecidas ou prejudicadas pelos aspectos formais. Este Estado 

precisa atender à concepção de valores fundamentais, que são variáveis de acordo com o povo 

e a época, sendo evidente que o Estado deve ser flexível para se adaptar às exigências de cada 

circunstância. 

No que se refere à supremacia da vontade do povo,
87

 o jurista assevera que a 

democracia implica autogoverno, exigindo que os próprios governados decidam sobre as 

diretrizes políticas fundamentais do Estado. Alerta que o povo é uma unidade heterogênea, 

sendo necessário atender a certos requisitos para que se obtenha sua vontade autêntica. Assim, 

faz-se imperioso que a vontade seja livremente formada, assegurando-se ampla divulgação 

das ideias e o debate sem restrições; a vontade do povo deve ser ainda livremente externada. 

Além disso, Dallari
88

 destaca a existência da igualdade substancial de todos os indivíduos, 

sendo todos igualmente capazes de proferir julgamentos sobre os fatos que presenciam e que 

afetam seus interesses, devendo ser assegurado o direito de divergir. 

No tocante à preservação da liberdade, o autor lembra a importância de se 

entender a liberdade como um dos valores fundamentais da pessoa humana. Liberdade essa 

que deve ser entendida em conjunto com natureza social do ser humano, para, assim, entender 

que a liberdade humana é uma liberdade social, liberdade situada, concebida considerando o 

relacionamento de cada indivíduo com os demais, o que implica deveres e responsabilidades. 

                                            
87 Interessante a reflexão sobre o conceito e usos da expressão “povo” nas Constituições, feita por Friedrich 

Müller, que assim leciona: “[...] o ‘povo’ como instância de atribuição de legitimidade, o povo legitimante, não 

se refere ao mesmo aspecto do ‘povo’ enquanto povo ativo. Mas esse entendimento é defensável somente onde 

ele é simultaneamente real: não em sistemas autoritários, onde o ‘povo’ é fartamente invocado como instância de 

atribuição, ao passo que depois só tem (des)valor ideológico, não mais função jurídica. A figura da instância de 

atribuição justifica – embora de maneira sui generis – somente onde está dada ao mesmo tempo a figura do povo 

ativo. Entretanto, só se pode falar enfaticamente de povo ativo quando vigem, são praticados e respeitados os 

direitos fundamentais individuais e, por igual [nicht zuletz], também os direitos políticos. Direitos fundamentais 

não são ‘valores’, privilégios, ‘exceções’ do poder de Estado ou ‘lacunas’ nesse mesmo poder, como o 

pensamento que se submete alegremente à autoridade governamental [obrigkeitsfreudiges Denken] ainda teima 
em afirmar. Eles são normas, direitos iguais, habilitação dos homens, i.e., dos cidadãos, a uma participação ativa 

[aktive Ermáchtigung). No que lhes diz respeito, fundamentam juridicamente uma sociedade libertária, um 

estado democrático. Sem a prática dos direitos do homem e do cidadão, o ‘povo’ permanece uma metáfora 

ideologicamente abstrata de má qualidade. Por meio da prática dos human rights ele se torna, em função 

normativa, ‘povo de um país’ [‘Staatsvolk’] de uma decmocracia capaz de justificação – e torna-se ao mesmo 

tempo ‘povo’ enquanto instância de atribuição global de legitimidade, povo legitimante” (MÜLLER, Friedrich. 

Quem é o povo?: a questão fundamental da democracia [tradução de Peter Naumann]. 4ª ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2009, p. 51-52). 
88 DALLARI, op. cit., p. 313. 



35 

 

Referindo-se à preservação da igualdade, visualiza-se, na lição de Dallari, que a 

igualdade é também um valor fundamental da pessoa humana, que deve ser entendida numa 

percepção diferente daquela que somente assegurava uma igualdade formal para se entender 

como uma igualdade de possibilidades, que admita a existência de desigualdades relativas 

decorrentes da diferença de mérito individual, mas sem permitir desigualdades no ponto de 

partida. 

Vale ressaltar, também, que o Estado Democrático da atualidade é um Estado de 

abertura constitucional fundado no princípio da dignidade humana, tendo-o como valor-guia. 

O Estado Democrático de Direito tem como núcleo basilar a dignidade da pessoa humana, que 

é a fonte de todos os direitos fundamentais. É um modelo de Estado guiado pelo valor da 

justiça social, que busca promover as condições para que a liberdade e a igualdade dos 

indivíduos sejam reais e efetivas. Assim, “a ordem jurídica é vocacionada à realização dos 

valores previstos na Constituição, atuando de forma incisiva para a concretização dos direitos 

fundamentais”.
89

 

O constituinte brasileiro, inspirado em constituições sociais democratas do século 

anterior, notadamente a Constituição do México de 1917, inscreveu em seu artigo 1º, inciso 

III, o postulado da dignidade da pessoa humana entre os fundamentos da organização 

nacional. 

Assegurar o respeito da dignidade da pessoa humana é o fim do Estado 

Democrático de Direito. Todavia, esta dignidade não pode ser vista apenas no âmbito do 

indivíduo isolado, mas sim de uma forma coletiva, em virtude do princípio da solidariedade, 

que ora se encontra consagrado. Surgem, então, os direitos de titularidade coletiva, 

denominados pela doutrina de direitos fundamentais de terceira geração, que são direitos que 

ultrapassam o individual e o coletivo, na medida em que os interesses individuais ou privados 

se subordinam a interesses da maioria em prol do bem-estar social. 

Segundo Paulo Bonavides, esses direitos de terceira geração “têm primeiro por 

destinatário o gênero humano mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor 

supremo em termos de existencialidade concreta”.
90

 De acordo com o autor, foram 

identificados cinco direitos da terceira geração: o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, 

o direito ao meio ambiente, o direito de propriedade sobre o patrimônio comum da 

humanidade e o direito de comunicação.
91
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90 BONAVIDES, op. cit., 2011, p. 569. 
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Bonavides afirma, ainda, a existência de uma quarta geração de direitos 

fundamentais, que seriam o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao 

pluralismo, bem como passou a defender a trasladação do direito à paz da terceira para a 

quinta geração de direitos fundamentais.
92

 

 

2.4. Críticas à teoria das gerações dos direitos fundamentais 

 

Como se percebe, os direitos fundamentais se inserem na moldura do que a 

doutrina classificou como gerações, tendo como premissa central a dignidade da pessoa 

humana. Essa teoria das gerações dos direitos fundamentais é atribuída ao professor Karel 

Vasak, que utilizou a expressão para demonstrar a evolução desses direitos com base no lema 

da revolução francesa. Assim, a primeira geração dos direitos humanos seria a de direitos 

civis e políticos, fundamentados na liberdade. A segunda geração seria a dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, baseados na igualdade. Por fim, a terceira geração seria a dos 

direitos de solidariedade, especialmente, o direito ao desenvolvimento, à paz e ao meio 

ambiente, com fulcro na fraternidade.
93

 

No entanto, a expressão “geração de direitos” tem recebido fortes críticas da 

doutrina, uma vez que passa a impressão de substituição gradual de uma geração por outra, o 

que não ocorre de fato. O processo é de acumulação, e não de sucessão. 

Importante destacar o entendimento de Perez Luño no sentido de que “as gerações 

de direitos humanos não representam um processo meramente cronológico e linear. [...] De 

outro lado, as gerações de direitos humanos não implicam na substituição global de um 

catálogo de direitos por outro [...]”.
94

 

No Brasil, Dimoulis e Martins seguem a mesma linha ao expor que o termo 

“geração” não se mostra cronologicamente exato, haja vista que as primeiras Constituições e 

declarações dos séculos XVIII e XIX já abordavam certos direitos sociais.
95

 

De acordo com Nagibe Jorge Neto, “não se pode dizer que a implementação dos 

direitos de segunda geração exige, como condição prévia, a apropriação dos direitos de 

primeira, ou que a dos direitos de terceira geração exige a efetivação dos de primeira e 
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93 MARMELSTEIN, op. cit. 
94 PEREZ LUÑO, 1987 apud MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 

2008, p. 57. 
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segunda”.
96

 Existe entre todos os direitos fundamentais uma inter-relação política ou social, 

motivo pelo qual vários autores passaram a utilizar o termo dimensões, no lugar de gerações. 

Marmelstein alerta, também, que continua sendo incorreto classificar os direitos 

como se eles fizessem parte de uma dimensão determinada e estanque, sem que se atente para 

os aspectos da indivisibilidade e interdependência dos direitos fundamentais. Em suas 

palavras: 

 

O ideal é considerar que todos os direitos fundamentais podem ser analisados e 

compreendidos em múltiplas dimensões, ou seja, na dimensão individual-liberal 

(primeira dimensão), na dimensão social (segunda dimensão), na dimensão da 

solidariedade (terceira dimensão), na dimensão democrática (quarta dimensão) e 

assim sucessivamente. Não há qualquer hierarquia entre essas dimensões. Essa é a 

única forma de salvar a teoria das dimensões dos direitos fundamentais.
97

 

 

Considerando que o modelo estatal escolhido foi o Estado Democrático de 

Direito, em que há a necessidade de se consagrar a dignidade humana, “é de suma 

importância que se trate os direitos fundamentais como valores indivisíveis e 

interdependentes”,
98

 abolindo a falsa ideia de existência de hierarquia entre as diversas 

dimensões de direitos fundamentais, conforme mencionado anteriormente, englobando-os na 

luta por efetivação, para, assim, conferir máxima eficácia ao texto constitucional
99

 ― até 

porque não se alcança a liberdade sem que sejam asseguradas as condições materiais mínimas 

para a sua fruição. Isto é, somente é possível alcançar a liberdade com um mínimo de 

igualdade, assim como não se chega à igualdade sem as liberdades básicas. 

Além disso, questão que merece destaque é o fato de que a doutrina, como base na 

teoria das gerações dos direitos, tem feito uma distinção, pouco refletida, de que os direitos de 

primeira geração são direitos negativos, que implicam um não fazer por parte do Estado, o 

que os faria não onerosos. Ao passo que os direitos de segunda e terceira gerações são direitos 

a prestações, envolvendo um fazer estatal, sendo, portanto, onerosos.  

De acordo Marmelstein, é um equívoco entender que os direitos de liberdade são, 

em todos os casos, direitos negativos, e que os direitos sociais exigem sempre um gasto 

público. Pode-se afirmar que os direitos fundamentais, para serem concretizados, necessitam 

                                            
96 JORGE NETO, op. cit., p. 39. 
97 MARMELSTEIN, op. cit., p. 58. 
98

 Ibid., p. 60. 
99 Nesse sentido, Paulo Bonavides afirma que a “universalidade dos direitos fundamentais os coloca assim, desde 

o princípio, num grau mais alto de juridicidade, concretude, positividade e eficácia. É a universalidade que não 

exclui os direitos da liberdade, mas primeiro os fortalece com as expectativas e os pressupostos de melhor 

concretizá-los mediante a efetiva adoção dos direitos da igualdade e da fraternidade” (BONAVIDES, op. cit., 

2011, p. 573). 
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da adoção de uma ampla rede de obrigações públicas e privadas, que interajam e se 

complementem, não dependendo apenas de um simples agir ou não agir por parte do 

Estado.
100

 

Na verdade, todos os direitos fundamentais exigem a intervenção estatal, a 

implementação de políticas públicas e o gasto público para que sejam adequadamente 

observados, ainda que de uma forma mínima.
101

 Sobre o tema, Nabais assevera que: 

 

E uma primeira verificação, que devemos desde já assinalar a tal respeito, é esta: os 

direitos, todos os direitos, porque não são dádiva divina nem frutos da natureza, 

porque não são auto-realizáveis nem podem ser realisticamente protegidos num 

estado falido ou incapacitado, implicam a cooperação social e a responsabilidade 

individual. Daí que a melhor abordagem para os direitos seja vê-los como liberdades 

privadas com custos públicos. Na verdade, todos os direitos têm custos 

comunitários, ou seja, custos financeiros públicos. Têm portanto custos públicos não 
só os modernos direitos sociais, aos quais toda a gente facilmente aponta esses 

custos, mas também custos públicos os clássicos direitos e liberdades, em relação 

aos quais, por via de regra, tais custos tendem a ficar na sombra ou mesmo no 

esquecimento. Por conseguinte, não há direitos de borla, apresentando-se todos eles 

como bens públicos em sentido estrito.102 

 

Diante disso, é fundamental que se afaste essa distinção entre os direitos de 

liberdade e os direitos de igualdade, para tratar todos os direitos fundamentais como valores 

indivisíveis e interdependentes. 

 

2.5 Estado Fiscal 

 

Conforme acima exposto, os direitos fundamentais envolvem custos, que só 

podem ser satisfeitos mediante a cooperação social. Nesse sentido, Nabais assevera que os 

tributos
103

 não podem ser encarados nem como um poder para o Estado nem como um 

sacrifício para o cidadão, mas sim como uma contribuição indispensável para a vida em 

comum e próspera de todos os membros da sociedade organizada em Estado. Para cumprir 

                                            
100 MARMELSTEIN, op. cit. 
101 JORGE NETO, op. cit., p. 40. Para um exame profundo da teoria dos custos dos direitos, ver: GALDINO, 

Flávio. Introdução à teoria dos custos dos direitos: direitos não nascem em árvores. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2005. Na doutrina estrangeira, ver: HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. The cost of rights: why 
liberty depends os taxes. New York: W. W. Norton & Co., 1999, em que os autores demonstram que não existem 

direitos exclusivamente negativos, sendo um erro entender que os direitos de liberdade não geram custos para o 

Poder Público. 
102

 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. 

Disponível em: <www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/face-oculta-dos-direitos-fundamentais-os-deveres-e-os-

custos-dos-direitos>. Acesso em: 01 jul. 2015. 
103 Nabais utiliza a expressão “dever fundamental de pagar impostos”, tendo em vista a realidade portuguesa. 

Neste trabalho, utilizar-se-á “dever fundamental de pagar tributo”, por englobar toda a complexa realidade das 

espécies tributárias no Brasil, conforme será melhor examinado no capítulo seguinte. 
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suas tarefas, o Estado tem de se socorrer dos recursos exigidos de seus cidadãos, sendo os 

tributos esses meios de realização dos objetivos estatais. A tributação, assim, não constitui um 

fim, mas o meio que possibilita ao Estado cumprir os seus objetivos. Essa dependência do 

Estado em ter suas necessidades financeiras cobertas por tributos faz com que seja comum, 

nos dias de hoje, afirmar que o atual Estado é um Estado fiscal.
104

 

Para Buffon e Matos, o tributo é uma condição de funcionamento do Estado 

Democrático de Direito. Isto é, para que possa desenvolver suas funções, tem de 

inevitavelmente retirar uma parte considerável dos rendimentos dos cidadãos por meio dos 

tributos. Portanto, o Estado contemporâneo tem na tributação seu principal meio de 

financiamento, e, por isto, passa a ser chamado de Estado fiscal. Sem a arrecadação de 

recursos por meio da tributação, não há como realizar políticas públicas que sirvam à 

concretização das promessas constitucionais, nem como manter a própria estrutura estatal em 

funcionamento.
105

 

Percebe-se que o Estado contemporâneo tem na figura dos impostos o seu 

principal suporte financeiro e, tendo em vista que a sua razão de ser é a realização da pessoa 

humana em respeito à sua dignidade, o Estado fiscal necessita das receitas derivadas para 

cumprir os seus objetivos, notadamente para a redução das desigualdades sociais e 

erradicação da pobreza. Constitui-se assim a tributação num forte instrumento na busca pela 

concretização dos direitos dos cidadãos, na medida em que pode exigir de cada cidadão aquilo 

que ele tem condições de entregar para colaborar com os demais, exercendo seu dever/direito 

de cidadania e fortalecendo a solidariedade que permeia esse tipo de Estado.
106

 

Consoante será mais bem demonstrado a seguir, no âmbito do Estado 

Democrático de Direito, a tributação adquire nítida função redistributiva, à medida que se 

fundamenta na solidariedade e na capacidade contributiva. A tributação não pode ter como 

sentido apenas angariar recursos para suprir despesas públicas e colaborar na promoção de 

políticas públicas, mas sim cumprir o caráter solidário e redistributivo via arrecadação.
107

 

Afinal, como lembra Piketty, “o imposto não é nem bom nem ruim em si: tudo depende da 

maneira como ele é arrecadado e do que se faz com ele”.
108

 

                                            
104 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos: contributo para a compreensão 

constitucional do estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 2012, p. 185-192. 
105 BUFFON; MATOS, op. cit., p. 142. 
106 Ibid., p. 142-143. 
107 Ibid., p. 144-145. 
108 PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI [tradução de Monica Baumgarten de Bolle]. Rio de Janeiro: 

Intrínseca, 2014, p. 469. 
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Diante desse cenário, faz-se imprescindível um olhar reflexivo, a fim de que se 

encontrem os fundamentos de um modelo de tributação que esteja, de fato, apto a recuperar os 

seus compromissos históricos, sobretudo no que se refere à solidariedade, para, assim, dar 

máxima eficácia ao princípio da dignidade da pessoa humana, por meio da concretização dos 

direitos fundamentais. 
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3 A TRIBUTAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONCRETIZAÇÃO DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

No âmbito do Estado Democrático de Direito, a tributação adquire nítida função 

redistributiva, à medida que se fundamenta na solidariedade e na capacidade contributiva. A 

tributação passa a ter sentido na obtenção de recursos para suprir despesas públicas e 

colaborar na promoção de políticas públicas que busquem garantir a concretização dos 

direitos fundamentais, para a consecução dos objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil. 

 

3.1 A necessária redução das desigualdades sociais no Estado Democrático de Direito 

por meio da tributação 

 

A Constituição Federal de 1988, conforme anuncia seu preâmbulo,
109

 instituiu o 

Estado Democrático de Direito, na República Federativa do Brasil, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica das controvérsias. 

Percebe-se, desde o preâmbulo da Constituição, a preocupação com o viés social, 

sendo expressos os compromissos que definem a sociedade brasileira e que realçam a 

importância da fraternidade, a ponto de valores supremos como liberdade, segurança, 

igualdade e justiça serem instrumentos na busca de uma sociedade fraterna, ficando 

reconhecida a instituição de um Estado constituído por representantes do povo e com 

finalidades predeterminadas.  

Ressalte-se que a Constituição Federal de 1988 institui um Estado Democrático de 

Direito, que tem como marca fundamental a busca de uma igualdade substancial, não 

meramente formal, o que resta evidente da análise dos artigos 1º e 3º, incisos I e III, tornando 

                                            
109 Apesar de carecer de valor normativo, o preâmbulo possui relevante função interpretativa. Nas palavras de 

Inocêncio Mártires Coelho: “Como vetor hermenêutico, são indiscutíveis, se não mesmo imprescindíveis, os 

préstimos do preâmbulo, na medida em que nele e por ele se expressam o ethos e o telos da Sociedade e da sua 

Lei Fundamental, dados materiais de partida que funcionam para o intérprete como verdadeira condição de 

possibilidade do compreender constitucional. Se for verdade que um texto só responde a quem o interroga 

corretamente, então parece elementar que a Constituição se recuse a falar com quem não saiba dirigir-se a ela” 

(MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 

constitucional. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 78). 
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imperiosa a necessidade de se buscar o equilíbrio social, mediante a redução das 

desigualdades.
110

 

A Carta Magna, ao constituir o Estado Democrático de Direito, no Brasil, 

determina que são fundamentos da República a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa 

humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político (artigo 1º). 

Além disso, adota, como objetivos fundamentais, a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e marginalização 

e redução das desigualdades sociais e regionais, bem como a promoção do bem de todos, sem 

preconceitos e discriminações (artigo 3º). 

Como se observa, esse modelo de Estado não se sustenta sem que haja a 

consagração do princípio da dignidade da pessoa humana, assim como o homem necessita 

desse modelo estatal para ter a sua dignidade garantida. Trata-se do elemento norteador da 

Carta Política, notadamente ao se tratar dos direitos fundamentais. Nas palavras de Buffon: 

 

No Brasil, o princípio da dignidade humana se constitui num dos pilares de 

sustentação do Estado Democrático de Direito, instituído formalmente pela 

Constituição brasileira de 1988. Pode-se afirmar que, a partir daí, foi concebida uma 

nova ideia de bem comum, a qual necessariamente passa pela incessante busca da 
construção de uma sociedade na qual todos possam usufruir uma existência digna.111 

 

Ao considerar que a dignidade da pessoa humana consta como fundamento do 

Estado Democrático de Direito e, além disso, tendo em vista que a Constituição traz o 

objetivo de erradicação da pobreza e marginalização, bem como de redução das desigualdades 

sociais, é de se ressaltar que “o sistema tributário, instrumento de redistribuição de renda (em 

tese), deve estar sob as amarras dos mandamentos de democracia e da justiça”.
112

 

Em vista das constatações referentes à carga principiológica do Estado 

Democrático de Direito, pode-se afirmar que a Constituição trouxe alterações no fundamento 

da tributação, que passa a ser a solidariedade social, conforme adiante será melhor 

demonstrado. O Estado é produto da sociedade para atuar em favor do atendimento dos 

objetivos consagrados na Constituição Federal. Consequentemente, a instituição dos tributos 

já não pode ser decorrente do mero poder estatal, mas um dever de contribuir para as despesas 

de acordo com a capacidade contributiva de cada um. 

                                            
110 BUFFON, Marciano. Tributação e dignidade humana: entre os direitos e deveres fundamentais. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 109-110. 
111 Ibid., p. 122. 
112 BUFFON; MATOS, op. cit., p. 141. 
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O tributo constitui, assim, um pressuposto indispensável do Estado Democrático 

de Direito, que, sem a arrecadação de recursos, não tem como realizar políticas públicas que 

sirvam à concretização das promessas constitucionais, nem como manter sua estrutura em 

funcionamento. Nas palavras de Buffon e Matos, “o Estado necessita essencialmente de 

receitas derivadas para cumprir os seus objetivos, notadamente para a redução das 

desigualdades sociais e erradicação da pobreza, as quais são obtidas via tributação”.
113

 

Vale ressaltar, ainda, que se submeter à tributação corresponde a um imperativo 

de liberdade, tendo em vista que é a partir do produto da arrecadação que se tem a 

possibilidade de concretização dos direitos fundamentais, especialmente aqueles de cunho 

social. É inegável que a privação de condições mínimas de sobrevivência acarreta àqueles que 

estão submetidos a isso a privação da própria liberdade e uma exposição constante a riscos. 

Por outro lado, a exclusão social promovida por essas condições causa aos não excluídos 

também uma privação de liberdade, na medida em que estão submetidos aos riscos inerentes 

ao processo de exclusão, decorrentes sobretudo da criminalidade.
114

 

Nesse contexto, deve-se lembrar que as grandes disparidades de riqueza 

corrompem o sistema democrático, conforme denunciam Liam Murphy e Thomas Nagel, para 

quem, “nos Estados Unidos, a riqueza gera poder político, uma vez que a possibilidade de dar 

contribuições significativas à campanha eleitoral de um político encoraja um tratamento 

especial por parte deste”.
115

 

No mesmo sentido, de que a desigualdade traz consequências negativas à 

democracia, Michael Sandel, referindo-se à realidade americana, que bem se adapta à 

brasileira, assim se manifesta: 

 

[...] um fosso muito grande entre ricos e pobres enfraquece a solidariedade que a 

cidadania democrática requer. Eis como: quando a desigualdade cresce, ricos e 

pobres levam vidas cada vez mais distintas. O abastado manda seus filhos para 

escolas particulares (ou para escolas públicas em subúrbios ricos), deixando as 

escolas públicas urbanas para os filhos das famílias que não têm alternativa. Uma 

tendência similar leva ao afastamento dos privilegiados de outras instituições e de 
outros serviços públicos. Academias privadas substituem os centros recreativos e as 

piscinas comunitárias. Os empreendimentos residenciais de alto padrão têm 

segurança própria e não dependem tanto de proteção da polícia. Um segundo ou 

terceiro carro acaba com a dependência do transporte público. E assim por diante. 

Os mais ricos afastam-se dos logradouros e dos serviços públicos, deixando-os para 

aqueles que não podem usufruir de outro tipo de serviço. 

Surgem então dois efeitos negativos, um fiscal e outro cívico. Primeiramente, 

deterioram-se os serviços públicos, porque aqueles que não mais precisam deles não 

                                            
113 Ibid., p. 143.  
114 BUFFON, op. cit., p. 92. 
115 MURPHY; NAGEL, op. cit., p. 153. 
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têm tanto interesse nem apoiá-los com seus impostos. Em segundo lugar, 

instituições públicas como escolas, parques, pátios recreativos e centros 

comunitários deixam de ser locais onde cidadãos de diferentes classes econômicas 

se encontram. Instituições que antes reuniam as pessoas e desempenhavam o papel 

de escolas informais da virtude cívica estão cada vez mais raras e afastadas. O 

esvaziamento do domínio público dificulta o cultivo do hábito da solidariedade e do 

senso de comunidade dos quais depende a cidadania democrática. 

Portanto, afora suas consequências sobre a utilidade ou o consentimento, a 

desigualdade corrói a virtude cívica.116 

 

No tocante ao estudo da desigualdade entre ricos e pobres, não se pode deixar de 

referir a obra “O Capital no século XXI”, de Thomas Piketty, em que o autor constata que a 

desigualdade tende sempre a aumentar, na medida em que a taxa de rendimento do capital (r) 

torna-se maior do que a taxa de crescimento da renda e da produção nacionais (g). Em suas 

palavras: 

 

A desigualdade r > g faz com que os patrimônios originados no passado se 

recapitalizem mais rápido do que a progressão da produção e dos salários. Essa 

desigualdade exprime uma contradição lógica fundamental. O empresário tende 

inevitavelmente a se transformar em rentista e a dominar cada vez mais aqueles que 

só possuem sua força de trabalho. Uma vez constituído, o capital se reproduz 

sozinho, mais rápido do que cresce a produção. O passado devora o futuro.117 

 

Piketty
118

 ainda alerta que essa desigualdade,
119

 que cresce hoje em ritmo 

insustentável no longo prazo, deve alarmar até mesmo os defensores do mercado 

autorregulado, haja vista que a experiência histórica demonstra que desigualdades de riqueza 

tão desmedidas não têm relação com o empreendedorismo e não apresentam nenhuma 

utilidade para o crescimento. 

Para Ricardo Lodi Ribeiro, em estudo em que comenta a obra de Piketty, a 

redução das desigualdades sociais se dá pela redistribuição de renda, por meio da 

implementação de políticas públicas, voltadas aos mais necessitados, o que só é possível com 

                                            
116 SANDEL, op. cit., p. 328. 
117 PIKETTY, op. cit., p. 555. 
118 Ibid., p. 556. 
119 Ainda sobre a desigualdade, que sempre ocorre no sistema capitalista, o autor destaca: “Ninguém nega que é 

importante haver uma sociedade de empreendedores, de invenções e inovações ― o que existia em grande 

número na Belle Époque, como demonstraram os casos do automóvel, do cinema, da eletricidade, tal qual 

acontece hoje. Entretanto, o argumento empreendedor não possibilita justificar todas as desigualdades 

patrimoniais, por mais extremas que sejam, sem nenhuma preocupação. O problema é que a desigualdade r > g, 

reforçada pela desigualdade dos rendimentos em função do tamanho do capital, conduz frequentemente a uma 

concentração excessiva e perene da riqueza: por mais justificáveis que elas sejam no início, as fortunas se 

multiplicam e se perpetuam sem limites e além de qualquer justificação racional possível em termos de utilidade 

social” (PIKETTY, op. cit., p. 432). 
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os recursos arrecadados com os tributos e também pela distribuição de renda, baseada na ideia 

de divisão justa do ônus fiscal com obediência à capacidade contributiva.
120

 

Assim, diante da necessidade de redução das desigualdades inerente ao Estado 

Democrático de Direito, que tem a dignidade humana como valor-guia, bem como 

considerando os malefícios que a desigualdade crescente acarreta à democracia, defende-se a 

tributação como instrumento eficaz para a redistribuição de riquezas e combate das 

desigualdades. 

Por esses motivos, pode-se defender que a tributação serve como mecanismo de 

transformação da realidade social. Uma vez implementada adequadamente, a tributação 

constitui o meio para a concretização dos direitos fundamentais, em especial os direitos 

sociais de segunda dimensão, o que distancia o Estado de posturas de neutralidade tais como 

as defendidas por um modelo neoliberal. A volta a um estado mínimo não se sustenta, uma 

vez que a Constituição Federal de 1988 clama pela igualdade material. 

Essa ideia de igualdade material, peculiar ao Estado Democrático de Direito, liga-

se, indubitavelmente, ao princípio da dignidade da pessoa humana, conforme expõe Buffon: 

 

Essa nova acepção de igualdade está a exigir do Estado não apenas que, 

formalmente, trate os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, mas 

também que aja no sentido de que as desigualdades econômicas e sociais, que 

produziram essas diferenças, sejam combatidas, minimizadas e eliminadas. Ou seja, 

o tratamento formalmente desigual deve visar à redução das desigualdades fáticas ou 

materiais, o que equivale a uma nova concepção de justiça, a qual sempre esteve 

vinculada a ideia de igualdade.121 

 

A busca pela igualdade material se constitui no objetivo primordial do Estado 

Democrático de Direito, que se dá por meio da tarefa de fazer valer o princípio da dignidade 

da pessoa humana e a consequente redução das desigualdades econômicas e sociais. Dentro 

dessa concepção, portanto, a igualdade tributária deve ser pensada a partir da ideia de que o 

Estado brasileiro somente se legitima se visar a substancializar a igualdade fática, devendo, 

para tanto, a tributação ser adequadamente implementada com o objetivo de servir como 

instrumento do referido fim maior do Estado, com respeito à dignidade humana e 

concretização dos direitos fundamentais. Sobre o tema, expõe Buffon: 

 

                                            
120 RIBEIRO, Ricardo Lodi. Piketty e a reforma tributária igualitária no Brasil. Revista de Finanças Públicas, 

Tributação e Desenvolvimento, v. 3, n. 3, 2015. ISSN 2317-837X. Disponível em: 

<http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfptd/article/view/15587/11798>. Acesso em: 12 jul. 2015. 
121 BUFFON, op. cit., p. 113. 
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A igualdade material, enfim, deve ser vislumbrada como um caminho atual, real e 

factível para a concretização/efetivação do Estado Democrático de Direito e, por 

consequência, do princípio basilar que o sustenta: dignidade da pessoa humana. Esse 

novo caminho pode e deve ser construído a partir da utilização de conhecidos 

instrumentos, tais como, uma adequada interpretação do princípio da capacidade 

contributiva e a utilização da extrafiscalidade como meio de concretização dos 

direitos fundamentais, entre outros.122 

 

De acordo com Klaus Tipke e Douglas Yamashita, os objetivos do Estado de 

Direito se distinguem em aspecto formal e material. Em seu aspecto formal, o objetivo 

primordial do Estado é de garantir segurança jurídica aos cidadãos, o que é obtido, no campo 

tributário, na medida em que os tributos só podem ser arrecadados com respeito aos princípios 

da legalidade, irretroatividade e anterioridade. No aspecto material, defendem os autores que 

o Estado não pode promulgar leis de conteúdo qualquer e arbitrário, uma vez que suas leis 

devem ser materialmente justas, o que também vale para as leis tributárias.
123

 

Segundo os mesmos autores, a justiça do Estado Social de Direito (o Estado que 

mescla as características de um Estado de Direito com características do Estado Social) se 

apoia em três fundamentos, que são o princípio da igualdade, o princípio do Estado Social 

(identificado com a solidariedade) e o princípio da liberdade. Estes componentes são 

encontrados na Constituição Federal do Brasil de 1988 e na Constituição Alemã de 1949. O 

artigo 3º, I, da Constituição brasileira declara expressamente o objetivo fundamental de 

construir uma sociedade livre, justa e solidária.
124

 Diante desse cenário, os autores asseveram: 

 

O Direito Tributário encontra as desigualdades econômicas existentes numa 

economia de mercado. O princípio da igualdade exige que a carga tributária total 

seja igualmente distribuída entre os cidadãos. O componente social da justiça exige 
que ricos contribuam proporcionalmente mais que os mais pobres. O princípio da 

liberdade põe limites à oneração fiscal do contribuinte.
125

 

 

Para Douglas Yamashita,
126

 é impressionante a explicitação com que a justiça 

social se encontra expressa na Constituição Federal de 1988, em especial nos artigos 170 e 

193, sem prejuízo das suas formas de obtenção, por meio da redução das desigualdades 

sociais e regionais e da erradicação da pobreza e marginalização, nos termos do artigo 3º, III. 

                                            
122 Ibid., p. 116. 
123

 TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça fiscal e princípio da capacidade contributiva. São Paulo: 

Malheiros, 2002. 
124 Ibid. 
125 Ibid., p. 18. 
126 YAMASHITA, Douglas. Princípio da Solidariedade em Direito Tributário. In: GRECO, Marcos Aurélio; 

GODOI, Marciano Seabra de (Coord.). Solidariedade social e tributação. São Paulo: Dialética, 2005, p. 57. 
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Nesse sentido, Machado Segundo
127

 sustenta que, para promover a redução das 

desigualdades, o Estado precisa, por meio da tributação, obter, junto àqueles dotados de 

capacidade econômica para contribuir, os recursos necessários às atividades destinadas ao 

oferecimento de iguais oportunidades para todos, de que trata John Rawls. 

Tendo em vista a importância de que se reveste a “Teoria da Justiça”, de John 

Rawls, tido por Ian Shapiro como “o mais consequente teórico do contrato social desta 

geração”,
128

 faz-se necessário trazer algumas considerações das suas ideias, ainda que de 

forma bastante sucinta. 

Rawls inicia a exposição de sua tese pelo experimento mental do véu da 

ignorância.
129

 Ao se estabelecer um contrato social, deve-se abstrair o que as pessoas são e as 

posições sociais que ocupam. Nessa “posição original”, não se sabe que status terá. Como se 

está sob o “véu da ignorância”, chega-se a dois princípios de justiça que, segundo o autor, 

seriam os escolhidos por pessoas morais, livres e iguais para governarem a estrutura básica de 

uma democracia constitucional.
130

 

O primeiro princípio de justiça diz: “cada pessoa dever ter um direito igual ao 

mais abrangente sistema de liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema 

semelhante de liberdades para as outras”.
131

 Por liberdades básicas são entendidas as 

liberdades civis e políticas próprias das democracias modernas, como o direito de votar e ser 

votado, liberdades de expressão, pensamento, religião, associação, ir e vir, entre outras. 

                                            
127 MACHADO SEGUNDO, op. cit., p. 211. 
128 SHAPIRO, Ian. Os fundamentos morais da política. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 147. 
129 Consoante a lição de Rawls, “Na justiça como equidade a posição original de igualdade corresponde ao 

estado de natureza na teoria tradicional do contrato social. Essa posição original não é, obviamente, concebida 
como uma situação histórica real, muito menos como uma condição primitiva da cultura. É entendida como uma 

situação puramente hipotética caracterizada de modo a conduzir a uma certa concepção de justiça. Entre as 

características essenciais dessa situação está o fato de que ninguém conhece seu lugar na sociedade, a posição de 

sua classe ou o status social e ninguém conhece sua sorte na distribuição de dotes e habilidades naturais, sua 

inteligência, força e coisas semelhantes. Eu até presumirei que as partes não conhecem suas concepções do bem 

ou suas propensões psicológicas particulares. Os princípios da justiça são escolhidos sob um véu da ignorância. 

Isso garante que ninguém é favorecido ou desfavorecido na escolha dos princípios pelo resultado do acaso 

natural ou pela contingência de circunstâncias sociais. Uma vez que todos estão numa situação semelhante e 

ninguém pode designar princípios para favorecer sua condição particular, os princípios da justiça são o resultado 

de um consenso ou ajuste equitativo” (RAWLS, John. Uma teoria da justiça [tradução de Almiro Pisetta e 

Lenitta M. R. Esteves]. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 13). 
130 Cristiano Carvalho atesta que a “Teoria da Justiça” de John Rawls é uma das obras mais influentes do século 

XX sobre o tema, sendo considerada responsável por reavivar a filosofia política. Entretanto, está longe de ser 

reputada incontroversa, sendo alvo de muitas críticas formuladas por pensadores de todas as vertentes político-

ideológicas. Por exemplo, a crítica libertária de Robert Nozick, em “Anarquia, Estado e utopia”, segundo a qual 

não é atributo de autoridade central, seja ela o governo ou um contrato social, dispor de como os recursos devem 

ser divididos. No mesmo sentido, Friedrich Hayek insiste que o conhecimento é disperso na sociedade, não 

havendo indivíduo ou governo com conhecimento onisciente capaz de distribuir recursos de forma centralizada. 

(CARVALHO, Cristiano. Teoria da decisão tributária. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 151). 
131 RAWLS, op. cit., p. 64. 
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Rawls adverte, com relação a esse primeiro princípio, que essas liberdades 

fundamentais não podem ser simplesmente formais. Como afirma Marciano Seabra de Godoi, 

o primeiro princípio de justiça inclui a noção de que as liberdades devem ter um valor 

equitativo. Para isso, é necessário que se garanta a todos os indivíduos condições adequadas 

de um ensino gratuito e de qualidade, bem como medidas que impeçam o abuso do poder 

econômico nos processos eleitorais. Dessa forma, expõe Godoi que “Rawls percebe 

claramente que a ignorância, a pobreza e a carência de meios materiais fazem com que o 

proveito que as pessoas tiram de suas liberdades seja desigual”.
132

 

O segundo princípio afirma: “as desigualdades sociais e econômicas devem ser 

ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo (a) consideradas como vantajosas para 

todos dentro dos limites do razoável, e (b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a 

todos”.
133

 Esse segundo princípio, ou princípio da diferença, é muito bem sintetizado por 

Marciano Seabra de Godoi, que afirma: 

 

Os cargos e posições, a renda e a riqueza podem e inevitavelmente são distribuídos 

desigualmente entre os cidadãos. O essencial é que a desigualdade de resultados se 

dê num contexto de igualdade equitativa de oportunidades. Existe igualdade 

equitativa de oportunidades quando a sociedade dispõe de meios de minimizar a 
influência (moralmente arbitrária) da desigual distribuição de dotes naturais entre os 

indivíduos, principalmente o fato de ter nascido numa posição social privilegiada 

(igualmente arbitrário de um ponto de vista moral). Ou seja, a igualdade equitativa 

de oportunidades não permite que a posição socioeconômica do indivíduo interfira 

de maneira determinante no sucesso da implementação de seus talentos e 

motivações. Programas sociais de educação e cultura destinados a desvanecer 

barreiras de classe e financiados com tributos desconcentradores de riqueza são 

alguns instrumentos que podem garantir a igualdade equitativa de oportunidades.134 

 

                                            
132 GODOI, Marciano Seabra de. Tributo e Solidariedade Social. In: GRECO, Marcos Aurélio; GODOI, 

Marciano Seabra de (coord.). Solidariedade social e tributação. São Paulo: Dialética, 2005, p. 150. Amartya 

Sen também tem a mesma percepção de que a pobreza tolhe a liberdade, conforme se pode verificar do seguinte 

excerto: “Um número imenso de pessoas em todo o mundo é vítima de várias formas de privação de liberdade. 

Fomes coletivas continuam a ocorrer em determinadas regiões, negando a milhões a liberdade básica de 

sobreviver. Mesmo nos países que já não são esporadicamente devastados por fomes coletivas, a subnutrição 

pode afetar numerosos seres humanos vulneráveis. Além disso, muitas pessoas têm pouco acesso a serviços de 

saúde, saneamento básico ou água tratada, e passam a vida lutando contra uma morbidez desnecessária, com 

frequência sucumbindo à morte prematura. Nos países mais ricos, é demasiado comum haver pessoas 
imensamente desfavorecidas, carentes das oportunidades básicas de acesso a serviços de saúde, educação 

funcional, emprego remunerado ou segurança econômica e social. Mesmo em países muito ricos, às vezes a 

longevidade de grupos substanciais não é mais elevada do que em muitas economias do chamado Terceiro 

Mundo. Além disso, a desigualdade entre mulheres e homens afeta – e às vezes encerra prematuramente – a vida 

de milhões de mulheres e, de modos diferentes, restringe em altíssimo grau as liberdades substantivas para o 

sexo feminino” (SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade [tradução de Laura Teixeira Motta]. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 29-30). 
133 RAWLS, op. cit., p. 64.  
134 GODOI, op. cit., p. 151. 
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A tributação aparece, assim, como um relevante meio de mudança social, podendo 

prestar ainda à implementação de uma sociedade mais justa, que se entenda essa como aquela 

que seria escolhida na “posição original” de Rawls, ou aquela que se aproxima o mais 

possível daquilo que seus membros desejam ― proximidade que será tanto mais quanto maior 

for a proteção à liberdade e a promoção da igualdade, em um ambiente democrático. 

Consoante assevera Hugo Segundo: 

 

É necessário, por outras palavras, que os dois extremos da atividade financeira do 

Estado, o da receita e o da despesa, estejam comprometidos com a isonomia em seu 

sentido material. Deve-se cobrar de quem tem maiores aptidões para contribuir, e 

aplicar em favor dos que têm menores oportunidades de se desenvolver, dentro de 

estrutura de tributação organizada da forma que seria escolhida por pessoas em uma 

hipotética “situação original”, vestidas com um “véu de ignorância”, para mais uma 

vez fazer uso de expressões tipicamente rawlsianas. Do contrário, o Estado 
funcionará como uma máquina destinada a incrementar as desigualdades, já 

verificadas na sociedade.135 

 

Vale lembrar que a redução das desigualdades necessita da concretização dos 

direitos fundamentais, que se dá por meio de um processo inter-relacionado, considerando as 

marcas de interdependência e indivisibilidade que os caracterizam, no que se revela que os 

direitos ditos de primeira dimensão dependem dos direitos de segunda e terceira dimensão, e 

vice-versa. No campo tributário, é facilmente perceptível a presença dos direitos fundamentais 

de primeira dimensão como limitadores do poder de tributar estatal. No que diz respeito aos 

direitos fundamentais de segunda e terceira dimensão, por outro lado, visualiza-se que eles 

dependem de um sistema tributário com eles comprometido, para sua concretização, tendo em 

vista que o Estado é o seu principal devedor. 

Assim, garantir o cumprimento dos direitos fundamentais, em especial os direitos 

sociais, é condição de concretização da promessa constitucional de tratar todos com igual 

dignidade, requisito para que sejam reconhecidos a democracia substancial e o Estado 

Democrático de Direito, instituídos pela Constituição cidadã. 

Pode-se sustentar, portanto, que a tributação é instrumento apto à implementação 

do princípio da dignidade humana, por meio da adequação da carga tributária à efetiva 

capacidade econômica do cidadão, na busca de uma tributação que se aproxime, ao máximo 

possível, da ideal, e concretização dos direitos fundamentais, em especial os direitos sociais, 

econômicos e culturais, porque esse é o caminho para a redução das desigualdades existentes. 

                                            
135 MACHADO SEGUNDO, op. cit., p. 212. 
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Vale ressaltar, ainda, que o Estado não pode deixar de cumprir com seu dever de 

dar a máxima eficácia aos direitos fundamentais, não podendo apenas arrecadar sem bem 

destinar os recursos, que, em muitos casos, não chegam ao destino final e são ineficazes à 

realização das promessas constitucionais ― até porque a justiça não pode estar apenas na 

arrecadação, mas também no gasto público. Conforme asseveram Liam Murphy e Thomas 

Nagel, “a justiça tributária não pode ser determinada sem que se examine o destino que o 

governo dá a seus recursos”.
136

 

Afinal, o Estado brasileiro tem nítida preocupação com a transformação social, 

que necessita de recursos advindos dos seus membros para custear o cumprimento das 

diversas tarefas a ele imputadas, o que faz com que a tributação não seja mais vista apenas 

como forma de angariar recursos para suprir despesas públicas, mas como meio para que o 

Estado busque a concretização dos direitos fundamentais e, por consequência, da dignidade 

humana, com o caráter solidário e redistributivo via arrecadação e gasto. 

 

3.2 Solidariedade social tributária 

 

A concepção de Estado Democrático de Direito exige uma postura ativa perante o 

contexto social, encarregando o Estado do cumprimento de metas que manifestam o projeto 

de bem comum, pautado na ideia de solidariedade. A expressão “solidariedade”, por sua vez, 

não é uma ideia de hoje, mas sim algo fundamentalmente da modernidade, mais 

especificamente do final do final do século XIX e princípios do século XX.
137

 

Consoante afirmado no capítulo 2, o enfraquecimento dos ideais liberais, com o 

aparecimento dos movimentos sociais de oposição ao seu modelo econômico, refletiu no 

aparecimento de disposições contidas em diversos textos constitucionais, que mantinham a 

proteção dos direitos individuais de primeira dimensão, mas que passaram a garantir uma 

série de direitos sociais, vinculados às relações de trabalho, à moradia, à saúde, à educação, à 

previdência social, entre outras, objetivando englobar as necessidades da sociedade. Como se 

vê, referidos direitos revelam preocupações novas na ordem política, que acabou se 

posicionando em favor da solidariedade social.
138

 

                                            
136 MURPHY; NAGEL, op. cit., p. 20. 
137

 NABAIS, José Casalta. Solidariedade Social, Cidadania e Direito Fiscal. In: GRECO, Marcos Aurélio; 

GODOI, Marciano Seabra de (Coord.). Solidariedade social e tributação. São Paulo: Dialética, 2005, p. 110-

111. 
138 CONTIPELLI, Ernani de Paula. Solidariedade social tributária. Coimbra, Almedina, 2010, p. 124. Nesse 

mesmo sentido, Douglas Yamashita afirma: “O pano de fundo desta reafirmação do Estado Social como 

componente necessário ao Estado de Direito decorre da crise pela qual o Estado liberal burguês passou durante o 
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De acordo com Marciano Seabra de Godoi, a expressão “solidariedade” possui 

múltiplos sentidos,
139

 mas sempre aponta para a ideia de união, ligação entre as partes de um 

todo, remontando a termos latinos que indicam a condição de sólido, inteiro, pleno. Guarda, 

ainda, afinidade com a ideia de fraternidade, apesar de a noção de fraternidade parecer 

envolver uma dose maior de afeto ou de comunhão. No sentido jurídico, que importa ao 

presente trabalho, a solidariedade social remonta à ideia de justiça social.
140

 Nesse mesmo 

contexto, Ricardo Lobo Torres afirma: 

 

A solidariedade se aproxima da justiça por criar o vínculo de apoio mútuo entre os 

que participam dos grupos beneficiários da redistribuição de bens sociais. A justiça 

social e a justiça distributiva passam pelo fortalecimento da solidariedade. Os 

direitos sociais, ou direitos de segunda geração como preferem outros, dependem 

dos vínculos de fraternidade. Solidários são os contribuintes e os beneficiários das 

prestações estatais, em conjunto. Diz Isensee que ‘às prestações solidárias às 

prestações correspondem deveres solidários’.141 

 

Nabais explica que a solidariedade se refere à relação ou sentimento de pertencer 

a um grupo ou formação social, dentre os quais se sobressai o Estado. Em suas palavras: 

 

[...] a solidariedade pode ser entendida quer em sentido objetivo, em que se alude à 

relação de pertença e, por conseguinte, de partilha e de co-responsabilidade que liga 

cada um dos indivíduos à sorte e vicissitudes dos demais membros da comunidade, 
quer em sentido subjetivo e de ética social, em que a solidariedade exprime o 

sentimento, a consciência desse mesma pertença à comunidade.142 

 

Segundo Contipelli, a solidariedade social se encontra inserida no âmago da 

natureza humana, fazendo com que o fenômeno jurídico cumpra seu papel perante a 

sociedade ― uma vez que este valor estabelece os vínculos que ensejam a união e o 

                                                                                                                                        
século XX. Muito embora a crença liberalista no ‘livre jogo de forças’ para o sistema econômico e político tenha 

possibilitado um enorme crescimento de produtividade da economia, tal orientação trouxe consigo graves 

problemas, dentre os quais podemos destacar o rápido crescimento das desigualdades econômicas que provocam 

sérios problemas sociais e ao mesmo tempo diminuem as chances de as leis de mercado satisfazerem da melhor 

forma interesses distintos. Com a crise de 1929, a ‘mão invisível’ provou-se falha. A consequência disso foi uma 

revisão dos sistemas econômicos, políticos e jurídicos que resultou no nascimento do Estado Social dotado de 

políticas corretivas das nocivas distorções do mercado, por exemplo, por meio da redistribuição de renda” 

(YAMASHITA, op. cit., p. 56). 
139 Ao tratar dessa pluralidade de sentidos, Cláudio Sacchetto sustenta que a solidariedade na linguagem 

sociofilosófica significa “‘capacidade dos membros de um determinado grupo, família, nação, toda humanidade, 
de prestar-se recíproca assistência’, ou, então, ‘Solidariedade nacional: relação de comunhão de ideais e de 

recíproco suporte que une os indivíduos, cidadãos de uma nação ou as diversas unidades administrativas nas 

quais é dividido um Estado e que surge do sentimento de pertencer a uma mesma nação” (SACCHETTO, 

Cláudio. O dever de solidariedade no Direito Tributário: o ordenamento italiano. In: GRECO, Marcos Aurélio; 

GODOI, Marciano Seabra de (Coord.). Solidariedade social e tributação. São Paulo: Dialética, 2005, p. 15). 
140 GODOI, op. cit., p. 142. 
141 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. Valores e princípios 

constitucionais tributários. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, v. II, p. 183. 
142 NABAIS, op. cit., 2005, p. 112. 
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reconhecimento da interdependência recíproca entre participantes da vida social, 

possibilitando apoiar uns aos outros, superando expectativas e deficiências individuais e 

realizando interesses e necessidades coletivas.
143

 No entender de Contipelli: 

 

[...] a solidariedade social deriva de uma necessidade racional da vida, ínsita ao 

próprio espírito social humano, que constrói e organiza politicamente a comunidade 

em que vive para maximizar suas potencialidades, por meio da mútua cooperação 

intersubjetiva, em que cada indivíduo passa a ter deveres não apenas morais, mas 

sim jurídicos e exigíveis para com os seus semelhantes, que restam fixados com o 

direcionamento coercitivo de suas condutas, as quais se encontram voltadas à 

consecução do projeto de existência comum.144 

 

A solidariedade social é, portanto, o que torna possível a vida em sociedade, 

servindo de padrão para a fixação do necessário equilíbrio das relações sociais. A 

solidariedade implica a superação de uma visão meramente individualista do papel de cada 

um de seus membros, configurando elemento de coesão da estrutura social. Sobre o tema, 

enuncia João Luis Nogueira Matias: 

 

A sociedade contemporânea tem por traço marcante o privilégio do social, ou seja, a 

valorização da pessoa humana, a partir da prevalência dos interesses coletivos sobre 

os individuais. É consensual a importância da solidariedade social na 

contemporaneidade. A consistência do conceito decorre de dois séculos de reflexão 

e de debate sobre as relações entre o indivíduo e a sociedade. A solidariedade é o 

que torna possível a vida em sociedade, servindo de padrão para a fixação do 

necessário equilíbrio das relações sociais.145 

 

Prossegue Nogueira Matias ao afirmar que a solidariedade social consiste em uma 

apreciação dos objetivos dos institutos jurídicos, considerando-se um aspecto coletivo, que 

conduza à satisfação dos interesses envolvidos.
146

 

Saliente-se, também, que a solidariedade social pode ser identificada com ênfase 

tanto na atribuição de direitos, correspondendo à ideia de direitos sociais e de direitos de 

solidariedade, quanto de deveres, que se opera por meio da divisão do trabalho social; com a 

definição dos encargos cabíveis a cada membro da comunidade, a fim de que se forme um 

patrimônio que reflita os interesses convergentes para a coexistência harmônica em 

sociedade.
147

 

                                            
143

 CONTIPELLI, op. cit., p. 144. 
144 Ibid., p. 144. 
145 MATIAS, João Luis Nogueira. A ordem econômica e o princípio da solidariedade na Constituição Federal de 

1988. Nomos, Fortaleza/Ceará: ed. Universidade Federal do Ceará, v. 29.2 – jul/dez – 2009/2, p. 82. 
146 Ibid., p. 83. 
147 CONTIPELLI, op. cit., p. 145. 
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A solidariedade, assim, vincula-se ao ideal de vida comum, estabelecendo os laços 

de interdependência recíproca, em que os membros da sociedade passam a compartilhar entre 

si direitos e deveres correlatos, estabelecidos em decorrência da experiência jurídica e que 

revelam que certas atitudes comportamentais se sujeitam à formação de benefícios 

desfrutados por todos.
148

 

Nesse sentido, Contipelli assevera que, de um lado, o Estado tem o dever de 

assistir a sociedade na garantia de um rol mínimo de bens para que os cidadãos gozem de uma 

vida satisfatória; por outro lado, a comunidade deve cumprir seus deveres de colaboração para 

com o grupo e a totalidade de seus membros.
149

 Consoante a lição do autor: 

 

Por decorrência lógica, a solidariedade social faz com que o Estado adote um papel 

ativo perante a sociedade, com a realização de ações interventivas positivas e 

concretas voltadas para melhoria da situação de vida de toda comunidade, 

especialmente, os grupos menos favorecidos, garantindo-lhes conteúdo mínimo de 
sobrevivência digna, em que se procura evitar posições econômicas, políticas, 

culturais e morais degradantes de alguns em relação ao tratamento direcionado à 

totalidade dos membros. 

Por outro turno, a solidariedade social acaba por intervir na seara das relações 

privadas, de interesses dos direitos subjetivos, área demarcada pelas concepções 

clássicas do valor liberdade, estabelecendo limitações ao pleno exercício da vontade 

individual, ao prescrever a necessária relação de ajustamento/compatibilidade entre 

referida esfera de autonomia privada ao atendimento de sua função social, 

geralmente, determinada no plano normativo constitucional.150 

 

No contexto brasileiro, de acordo com o disposto no artigo 3º da Constituição 

Federal de 1988, a atuação estatal e dos particulares deve ser direcionada para a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária; para a garantia do desenvolvimento nacional; para a 

erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais e 

promoção do bem de todos, sem quaisquer preconceitos. Nas palavras de Douglas Yamashita: 

 

[...] sob a ótica da solidariedade, o Estado Democrático de Direito (art. 1º) consiste, 

basicamente na persecução de: i) justiça social (arts. 3º, I, 170, caput, e 193 da 

CF/88) que busca redistribuição de renda e igualdade de chances a todos, ou seja, a 

                                            
148 Ibid., p. 145-146. 
149 Ibid., p. 146. Em sentido semelhante, Joacir Sevegnani afirma: “[...] a solidariedade implica o entendimento 

de que todos são portadores de direitos que só são garantidos, porque sustentados por deveres, nem sempre 
distribuídos igualmente a todos. Portanto, se é possível afirmar, com certo rigor, que não há Estado sem direitos, 

pode-se também concluir que não haveria muitos direitos sem tributos. Em certa medida, os direitos só existem 

porque financiados por recursos públicos advindos das receitas tributárias, que são a fonte quase exclusiva de 

rendas do Estado. Nessa configuração, para subsidiar o princípio da solidariedade social, todos devem contribuir 

para as despesas coletivas, de acordo com a capacidade de cada um, com vistas a reduzir as desigualdades 

sociais” (SEVEGNANI, Joacir. A Solidariedade Social como fundamento da tributação. Novos Estudos 

Jurídicos, [S.l.], v. 14, n. 3, p. 99-122, dez. 2009. Disponível em: 

<www6.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/1934>. Acesso em: 01 jul. 2015). 
150 Ibid., p. 146-147. 



54 

 

capacidade existencial, econômica e cultural para viver e trabalhar, num nível 

razoável; e ii) segurança social, ou seja, a) bem-estar social (arts. 186, VI, e 193 da 

CF/88), consubstanciado especialmente na proteção existencial, garantida pela 

prestação de serviços públicos básicos (água, luz, transporte, educação, saúde etc.) e 

nos seguros sociais (seguro-desemprego, seguro por invalidez etc.) e b) assistência 

social (auxílio mínimo existencial e auxílios em catástrofes naturais, a fim de 

garantir um mínimo de dignidade humana ao cidadão).151 

 

No Estado de Direito Democrático brasileiro, o artigo 3º 
152

 da Constituição 

Federal de 1988 determina uma fórmula de equilíbrio entre dois valores máximos dos 

modelos puros de Estado de Direito e Estado Social, devendo ser compostos a liberdade e a 

igualdade, para resultar, de seu balanceamento, a justiça. Nas palavras de Ernani Contipelli: 

 

Ao sintetizar, no âmbito do complexo normativo constitucional, concomitantemente, 

conjunto de valores de proteção à liberdade, caracterizadores do Estado de Direito, e 

de valores sócio-transformadores, próprios do Estado Social, o modelo de Estado 

Democrático de Direito passa a ser concebido como instrumento de concretização de 

esperanças individuais e coletivas, submetendo as decisões de poder à realização do 

programa social, jurídico e político por ele abarcado, o qual encontra sentido ético 

no espírito da invariante axiológica que imediatamente orienta a concepção de sua 

fórmula de integração ideológica, qual seja o valor da solidariedade social.153 

 

Vale ressaltar que o artigo 3º da Constituição Federal, ao trazer o elenco dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, revela, no teor de seus 

dispositivos, a opção de orientação pela via da solidariedade social na fórmula de integração 

ideológica do modelo de Estado Democrático de Direito, condicionando a atividade de 

interpretação dos demais mandamentos constitucionais e subordinando toda dinâmica do 

processo de produção e validação de normas jurídicas; assim como de construção de 

significado de seus respectivos modelos à constante objetivação do complexo axiológico que 

permeia o valor solidariedade social.
154

 

                                            
151 YAMASHITA, op. cit., p. 59. 
152 Marco Aurélio Greco, ao tratar da importância da definição dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, na CF/88, assim se manifesta: “O viés humano da disciplina constitucional é reforçado pelo 

seu artigo 3º quando explicita os objetivos fundamentais da República. A indicação de objetivos não é mera 
declaração de boas intenções; ela assume o papel de condicionante dos mecanismos e instrumentos que vierem a 

ser criados e utilizados à vista das competências constitucionais. Isto significa que, dentre alternativas 

teoricamente possíveis (à vista de determinada situação e formalmente compatíveis com a norma de 

competência), estará prestigiada aquela que estiver em sintonia com o objetivo constitucional, no sentido de 

contribuir para sua obtenção” (GRECO, Marco Aurélio. Solidariedade Social e Tributação. In: GRECO, Marcos 

Aurélio; GODOI, Marciano Seabra de (Coord.). Solidariedade social e tributação. São Paulo: Dialética, 2005, 

p. 172).  
153 CONTIPELLI, op. cit., p. 189. 
154 Ibid., p. 189. 
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Assim, o artigo 3º, inciso I da Constituição Federal, ao constituir como objetivo 

fundamental construir uma sociedade livre, justa e solidária,
155

 revela a solidariedade social 

como valor guia do Estado Democrático, consagrando os laços de interdependência recíproca 

que devem existir entre os membros da sociedade, traduzindo o ideal de cooperação entre os 

sujeitos para o alcance do projeto de coexistência social e respeito incondicional aos direitos 

fundamentais.
156

 

Já o inciso II do artigo 3º prevê que a República Federativa do Brasil deve 

garantir o desenvolvimento nacional, comungando esforços para a concretização do programa 

de ação traçado no plano normativo constitucional e que reflete a necessidade de 

aperfeiçoamento contínuo das relações sociais, visando ao atendimento do bem comum, haja 

vista que o modelo de Estado Democrático de Direito escolhido pressupõe a repartição dos 

encargos comunitários com a atribuição de direitos e deveres recíprocos aos membros da 

sociedade e para o próprio Estado, permeados pelo valor da solidariedade.
157

 

O inciso III, por sua vez, constitui o objetivo fundamental de erradicar a pobreza 

e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, fazendo com que o Estado 

realize intervenções positivas na ordem econômica e social, com a adoção das medidas 

políticas e jurídicas necessárias para garantir condições minimamente satisfatórias de vida a 

todos. Além disso, é importante que os membros da sociedade arquem com a sua parte, 

conscientizando-se da importância do cumprimento dos deveres de colaboração a eles 

estipulados, para garantir o funcionamento da rede de cooperação comunitária que permeia os 

objetivos da solidariedade social.
158

 Segundo o pensamento de Contipelli: 

 

Tal postura descrita no modelo de Estado Democrático de Direito possibilita a 

composição dos direitos sociais assistenciais, herdados do Estado Social, e, 

reflexamente, a atribuição de deveres fundamentais, que denotam uma nova 
perspectiva do valor igualdade com interferência direta da solidariedade social, para 

envolver não somente o Estado, mas a totalidade dos participantes da vida 

comunitária na divisão das responsabilidades decorrentes da coexistência coletiva, 

que deve propiciar os meios adequados ao pleno desenvolvimento das 

                                            
155 Interessante a observação feita por Klaus Tipke, no sentido de alertar que as palavras da Constituição podem 

se afastar muito da realidade. Assim se manifesta: “O art. 3º, I, da Constituição Brasileira designa expressamente 

a construção de ‘uma sociedade livre, justa e solidária’ como objetivo fundamental do Estado. Diferentemente da 
Constituição Alemã, ela disciplina detalhadamente a ‘Ordem Social’ em seu Título VIII. Entretanto, a 

experiência ensina que precisamente quando se trata da concepção de Estado Social as palavras da Constituição 

podem distanciar-se muito da realidade constitucional. Os males sociais fazem as palavras da Constituição 

empalidecerem como retórica patética, atrás da qual as promessas e compromissos da Constituição ficam muito 

para trás. Cabe aos brasileiros julgar até que ponto isso também vale para o Brasil” (TIPKE; YAMASHITA, op. 

cit., p. 43-44). 
156 CONTIPELLI, op. cit., p. 190. 
157 Ibid., p. 190. 
158 Ibid., p. 190. 
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potencialidades da pessoa humana, com a busca incessante da atribuição de igual 

dignidade no âmbito social.159 

 

Por fim, nos termos do inciso IV, restou constituído o objetivo de promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação, concebendo-se a solidariedade social com o sentimento de alteridade e 

comunhão ética a ser buscado na realização do bem comum. Trata-se de um cenário em que 

cada membro da sociedade se coloca na posição do outro, reconhecendo a sua dignidade na de 

seu semelhante para definir seu agir individual, a fim de direcionar esforços contínuos de 

criação de condições morais e materiais suficientes para fruição de vida satisfatoriamente 

digna.
160

 

Diante dos objetivos traçados na Constituição Federal de 1988, com clara opção 

por uma mudança estrutural da sociedade brasileira, o princípio da solidariedade assume um 

papel central da ordem jurídica, a partir do qual devem ser interpretados os demais princípios 

e regras, percebendo-se que o Estado brasileiro somente se legitima se visar a substancializar 

a igualdade fática. 

Daí o Supremo Tribunal Federal (STF) vir afirmando que o princípio da 

solidariedade social é o fundamento para o planejamento, instauração e cumprimento das 

políticas públicas, além de haver sustentado que a sua consagração é importante para o 

reconhecimento dos direitos fundamentais e, consequentemente, para o desenvolvimento, 

expansão e reconhecimento deles. 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2649,
161

 a ministra Carmen Lúcia, 

relatora, é explícita no reconhecimento do princípio da solidariedade, afirmando, em seu voto, 

o seguinte: 

                                            
159 Ibid., p. 191. 
160 Ibid., p. 191. 
161 “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 

EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E 

INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS - ABRATI. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8.899, DE 29 

DE JUNHO DE 1994, QUE CONCEDE PASSE LIVRE ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA, DA ISONOMIA, DA LIVRE 

INICIATIVA E DO DIREITO DE PROPRIEDADE, ALÉM DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FONTE DE 
CUSTEIO (ARTS. 1º, INC. IV, 5º, INC. XXII, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA): 

IMPROCEDÊNCIA. 1. A Autora, associação de associação de classe, teve sua legitimidade para ajuizar ação 

direta de inconstitucionalidade reconhecida a partir do julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 3.153, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 9.9.2005. 2. Pertinência temática entre as 

finalidades da Autora e a matéria veiculada na lei questionada reconhecida. 3. Em 30.3.2007, o Brasil assinou, na 

sede das Organizações das Nações Unidas, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem 

como seu Protocolo Facultativo, comprometendo-se a implementar medidas para dar efetividade ao que foi 

ajustado. 4. A Lei n. 8.899/94 é parte das políticas públicas para inserir os portadores de necessidades especiais 

na sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais, em cumprimento aos 
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Na esteira destes valores supremos explicitados no Preâmbulo da Constituição 

brasileira de 1988 é que se afirma, nas normas constitucionais vigentes, o principio 

jurídico da solidariedade. 

Esse princípio projeta-se e afirma-se já no tít. I, art. 3°, no qual se fixam os objetivos 

da República Federativa do Brasil, dentre os quais se tem o de “construir uma 

sociedade livre, justa e solidária” (inc. II), “erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais” (inc. III), e “promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação” (inc. IV). 

[...] 

O princípio constitucional da solidariedade tem, pois, no sistema brasileiro, 
expressão inegável e efeitos definidos, a obrigar não apenas o Estado, mas toda a 

sociedade. Já não se pensa ou age segundo o ditame de “a cada um o que é seu", mas 

“a cada um segundo a sua necessidade”. E a responsabilidade pela produção destes 

efeitos sociais não é exclusiva do Estado, senão que de toda a sociedade. 

 

Percebe-se, portanto, que a solidariedade social é um princípio jurídico apto a 

incidir sobre toda a ordem jurídica, o que lhe confere exigibilidade, como fonte de obrigações 

positivas e negativas e de direitos correlatos, bem como impondo que seu conteúdo seja 

utilizado como critério interpretativo de outras normas.  

Nessa mesma esteira, ao entender a solidariedade social como princípio jurídico, 

Marcio Diniz afirma: 

 

A realização da solidariedade social, entendida como princípio jurídico-

constitucional, concebe-se, então, como um ato complexo, no qual concorrem tanto 

o Poder Público como a sociedade civil organizada e somente a Constituição, que 

acolhe a dignidade humana e o pluralismo social e político como princípios 

essenciais, pode fornecer as diretrizes ideológicas, políticas e jurídicas para sua 

otimização e implementação.162 

 

No viés tributário, tem-se que, como a Constituição Federal consagrou 

concomitantemente valores protetivos da liberdade e modificadores do perfil da sociedade, 

bem como prestigiou valores e finalidades sociais, a tributação passou a ser um poder 

juridicizado pela Constituição, que deve ser exercido em função e sintonia com os objetivos 

que a sociedade elegeu ao patamar constitucional.
163

 

A tributação passou a ser, assim, um poder juridicizado funcionalmente 

justificado, conforme aduz Marco Aurélio Greco. Para o autor: 

 

                                                                                                                                        
fundamentos da República de cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela definição de 

meios para que eles sejam alcançados. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2649. Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, 

Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2008, DJe-197 DIVULG 16-10-2008 PUBLIC 17-10-2008 EMENT VOL-

02337-01 PP-00029 RTJ VOL-00207-02 PP-00583 LEXSTF v. 30, n° 358, 2008, p. 34-63). 
162 DINIZ, Marcio Augusto de Vasconcelos. Estado Social e Princípio da Solidariedade. Nomos, 

Fortaleza/Ceará: ed. Universidade Federal do Ceará, v. 26 – Jan-Jun – 2007/1, p. 173-174. 
163 GRECO; op. cit., p. 177. 
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[...] que só encontra fundamento constitucional na medida em que, além de atender 

aos requisitos formais e materiais de sua emanação, os preceitos por ele editados 

estejam no plano concreto efetivamente direcionados à busca da construção da 

sociedade livre, justa e solidária ou, pelo menos, que não neguem o valor 

solidariedade social nem prejudiquem, dificultem ou discriminem as formas sociais 

de cooperação.164 

 

Nesse contexto, a disciplina constitucional da tributação abre espaço para o debate 

sobre o controle jurisdicional sobre a destinação dos recursos arrecadados por meio dos 

tributos, tanto dos que tenham finalidade constitucional explicitamente estabelecida quanto 

dos impostos, que, apesar de não ter destinação específica, esta não pode se dar 

contrariamente aos princípios e objetivos assegurados pela Constituição. Esta é uma 

decorrência da solidariedade social, haja vista que, se a exigência de tributos encontra nela 

sua justificativa, a consequência lógica disto é a possibilidade de existir controle efetivo sobre 

a aplicação dos recursos.
165

 

A relação entre a tributação e a solidariedade social, também, foi examinada pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

3105, decorrente da instituição, pela Emenda Constitucional 41/2003,
166

 da polêmica 

contribuição previdenciária sobre aposentadorias e pensões pagas a servidores públicos 

inativos, que foi assim ementado: 

 

EMENTA: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. 
Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de 

contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não 

ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. 

Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 

41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores 

ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos 

arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, 

caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa 

nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de 

servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad 

aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei 
tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição 

previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma 

jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe 

imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem 

constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a 

respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação 

                                            
164 Ibid., p. 177. 
165 Ibid., p. 177 e 184. 
166

 A Emenda Constitucional 41/2003, recorrendo explicitamente à solidariedade social, deu nova redação ao 

artigo 40 da Constituição Federal, que passou a dispor: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 

regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos 

servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial e o disposto neste artigo”. 
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direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de 

aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por 

força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. 

Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. 

Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. 

Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos 

princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos 

objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação 

no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente 

em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 

149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é 
inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 

de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de 

aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. [...]167 

(Destacado). 

 

O ministro Cezar Peluso proferiu o voto condutor da maioria, aduzindo que a 

Emenda Constitucional 41/2003 alterou o regime de previdência que a Constituição havia 

classificado como contributivo, passando a ser contributivo e solidário. Assim, a maioria dos 

ministros considerou constitucional a contribuição previdenciária, tendo em vista a atuação do 

princípio da solidariedade social, bastante importante no que tange ao financiamento da 

seguridade social. 

De acordo com Marciano Seabra de Godoi, “o STF agiu bem e julgou a questão 

da constitucionalidade da contribuição dos inativos com extremo rigor técnico e com aguda 

percepção constitucional-principiológica do problema”.
168

 

No contexto do Estado Democrático de Direito, a atividade tributária corresponde, 

pois, a um dever de colaboração exigido de seus membros e essencial para sua existência, 

manutenção e funcionamento, uma vez que viabiliza o ingresso de receitas financeiras 

necessárias para que atenda aos objetivos traçados pela Constituição, por meio da imposição 

ao cidadão da conduta de levar parcela de sua riqueza aos cofres públicos. 

Não se pode, contudo, pensar que a vinculação do tributo com a solidariedade 

constitui justificativa suficiente para que o Estado cobre exações de qualquer forma, violando 

as limitações formais e materiais do poder de tributar. 

Dessa forma, o grande desafio é encontrar o equilíbrio entre os valores 

constitucionalmente assegurados, sem que se leia a Constituição pela metade. Isto é, deve-se 

ter cuidado de não se pensar só em solidariedade, para que não se repita o mesmo erro 

                                            
167 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3105, Relator(a):  Min. ELLEN 

GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2004, DJ 18-02-

2005 PP-00004 EMENT VOL-02180-02 PP-00123 RTJ VOL-00193-01 PP-00137 RDDT n° 140, 2007, p. 202-

203. 
168 GODOI, op. cit., p. 167. 
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daqueles que leem a Constituição só pensando na liberdade. Tem-se, assim, que fazer uma 

leitura conjunta (sistemática), conjugando os valores protetivos da liberdade com os 

modificadores da solidariedade, com o intuito de construir uma tributação que se aproxime, ao 

máximo possível, da ideal. 

 

3.3 Deveres fundamentais 

 

A concretização dos direitos fundamentais, para a máxima efetividade do 

princípio da dignidade da pessoa humana, o que leva indubitavelmente à redução das 

desigualdades sociais, somente se revela possível com o cumprimento do dever de pagar 

tributos, que, por sua vez, é sustentado no princípio da solidariedade social. Nesse mesmo 

sentido, Marco Aurélio Greco assevera: 

 

Não há como raciocinar sobre direitos fundamentais sem examinar os equivalentes 
deveres, dentre os quais, o dever de ratear o custo do Estado querido pela sociedade. 

Com efeito, na medida em que a sociedade quer um Estado que não seja proprietário 

de todos os bens (de cuja exploração resultariam recursos suficientes para seu 

funcionamento) e, mais, se ela pretende que esse Estado faça algo (p. ex., proveja à 

seguridade social), o dinheiro de que necessita deverá vir de alguma outra origem 

que não seja a mera exploração de seu patrimônio. Vale dizer, virá da tributação. Daí 

falar-se em “Estado fiscal” como aquele que, para subsistir necessita de tributos.169 

 

Paul Hugon, nas décadas de 1940 e 1950, já defendia que: 

 

[...] ninguém contesta ser o Estado obrigado, na época atual, a estender sua atividade 

muito além da simples proteção: ora pela teoria do lucro o ônus do imposto recairia, 
neste caso sobre o cidadão que recebe do poder público as maiores e mais 

importantes vantagens. Em outros termos, seria o mesmo que tributar mais 

pesadamente o fraco ou o pobre, pois é este que comumente é o grande beneficiário 

da ação pública nos domínios da instrução, da Previdência Social, da Proteção do 

trabalho, da Higiene, etc. Seria ir assim, contra o princípio da solidariedade natural e 

social que impõe aos fortes o dever de auxiliar os fracos.170 

 

Essa concepção de solidariedade social vincula a ideia de deveres fundamentais, 

que, apesar de abandonada pelo individualismo do tempo contemporâneo, deve ser retomada 

e entendida, pois a sociedade será cada vez mais harmônica, na medida em que a preocupação 

de cada um com o destino dos outros for cada vez mais intensa. 

Para Contipelli, os deveres fundamentais informados pela solidariedade 

correspondem aos encargos atribuídos aos cidadãos, esperando-se que estes cumpram isso 

                                            
169 GRECO, op. cit., p. 182. 
170 HUGON, op. cit., p. 17. 
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espontaneamente, mas o Estado pode exigi-los como ônus advindo da obrigação de colaborar 

para a consecução do bem comum. Em suas palavras: 

 

Trata-se de uma abertura na visão da solidariedade que se perfaz diante das 

exigências axiológico-sociais trazidas pela era da pós-modernidade e que pretende 

se efetivar na fórmula do modelo Estado Democrático de Direito, ao colocar no 

mesmo patamar jurídico os direitos e deveres solidários e integrá-los ao plano 

normativo direcionado aos membros da comunidade.171 

 

Ricardo Lobo Torres também destaca a ligação existente entre a solidariedade e o 

dever fundamental de pagar tributos, da seguinte forma:  

 

A solidariedade fiscal está imbricada na liberdade, pois o dever fundamental de 

pagar tributo é correspectivo à liberdade e aos direitos fundamentais: é por eles 
limitado e ao mesmo tempo lhes serve de garantia, sendo por isso o preço da 

liberdade. Mas direitos e deveres fundamentais não se confundem, em absoluto, pois 

a liberdade que se transforma em dever perde o seu status negativus. O dever 

fundamental, por outro lado, integra a estrutura bilateral e correlativa do fenômeno 

jurídico: gera o direito de o Estado cobrar tributos e, também, o dever de prestar 

serviços públicos; para o contribuinte cria o direito de exigir os ditos serviços 

públicos.172 

 

Como se vê, o princípio da solidariedade coloca em pauta o tema do dever de 

pagar tributos, como condição sine qua non da existência do Estado almejado pela sociedade, 

o que faz com que se analise a teoria dos deveres fundamentais, a fim de se entender melhor o 

porquê de se pagar tributos. 

Nesse contexto, Francisco Gérson Marques de Lima
173

 arremata que os deveres 

são tão importantes quanto os direitos, havendo uma simbiose essencial entre as duas 

categorias. Afirma que as teorias dos direitos humanos e dos direitos e garantias fundamentais 

já estão plenamente consolidadas, sendo o problema em torno desses direitos muito mais de 

eficácia do que de substrato científico. No entanto, com relação aos deveres, faltam estudos a 

orientar a questão, o que decorre de questões históricas,
174

 haja vista a série de atitudes de 

                                            
171 CONTIPELLI, op. cit., 149. 
172 TORRES, op. cit., 2005, p. 182. 
173 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Os deveres constitucionais: o cidadão responsável. In: BONAVIDES, 

Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de; BEDÊ, Fayga Silveira (Coord.). Constituição e democracia. São 

Paulo: Malheiros, 2006. 
174

 Sobre esse esquecimento histórico dos deveres, Buffon assim se manifesta: “No período pós-guerra, houve 

uma crescente constitucionalização de direitos, que passaram a usufruir o status de direitos fundamentais. Isso 

ocorreu, especialmente, em relação aos direitos sociais, econômicos e culturais, isto é, os direitos fundamentais 

entendidos como de cunho prestacional, os quais passaram a ocupar um importante espaço dentro de várias 

constituições democráticas que surgiram nesse período. Verificou-se então um fenômeno que pode ser 

denominado de ‘hipertrofia de direitos fundamentais’, na medida em que as constituições passaram a consagrar, 
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desrespeito aos cidadãos no passado, o que gerou uma preferência por se tratar de assuntos 

relativos a direitos. Segundo Casalta Nabais, essa negligência com a questão dos deveres 

fundamentais pode ser assim explicada: 

 

O tratamento constitucional e dogmático dos deveres fundamentais tem sido 

descurado nas democracias contemporâneas. O esquecimento a que têm sido os 

deveres fundamentais é manifestamente visível quando confrontado com o 

tratamento dispensando aos direitos fundamentais que dispõe hoje de uma 

desenvolvida disciplina constitucional e de uma sólida construção dogmática, e 

explica-se, basicamente e por via de regra, pelo ambiente de militantismo 

antitotalitário e antiautoritário que se vivia quando da aprovação das actuais 

constituições. Adoptadas na sequência de queda de regimes totalitários ou 

autoritários, houve nelas a preocupação, senão mesmo a quase obsessão, de fazer 

vingar, de uma vez por todas, a efectiva afirmação e vigência dos direitos 

fundamentais.175 

 

Gérson Marques de Lima afirma que a expressão “dever” é empregada num 

sentido abstrato e num sentido concreto. No primeiro, refere-se à própria obrigação moral 

considerada em si mesma. No sentido concreto, um dever significa uma obrigação 

determinada. Em seguida, enuncia que o cumprimento do dever tem um imediato sentido 

social, porque dele depende diretamente o desenvolvimento e o progresso da pátria. Defende 

que há várias acepções do termo “dever”, como dever como compromisso assumido, 

destacando também a diferença entre dever moral e dever jurídico. O primeiro é caracterizado 

pelo fato de ser livremente e voluntariamente assumido, já o segundo estabelece um vínculo 

jurídico em que se gera a necessidade jurídica de ser cumprido aquilo a que se é obrigado.
176

 

Em seguida, o autor, ao demonstrar a gênese dos deveres,
177

 assevera que a 

questão teve início com a visão divina, em que o homem deve viver de acordo com a lei 

natural. Apresenta a visão dos estoicos, segundo os quais o conceito de dever serve, ao 

mesmo tempo, para englobar o direito e a moral. Após isso, explica que, com a separação 

                                                                                                                                        
formalmente, uma expressiva gama desses direitos, sem que houvesse a devida preocupação com a perspectiva 

de esses novos direitos se tornarem realidade” (BUFFON, op. cit., p. 80). 
175 NABAIS, op. cit., 2012, p. 673. 
176 LIMA, op. cit. 
177 Gérson Lima traz interessantes reflexões de diversos pensadores. Expondo, resumidamente: Cícero (os 

deveres são a face imprescindível das virtudes e delas decorrenciais; Comte-Sponville (a cada dom se deve algo, 
sendo este o que se chama de dever); Kant (dever como imperativo, porque ele se apresenta à consciência como 

uma ordem); Robles (carece de sentido a pretensão de querer fundamentar os direitos humanos sem referi-los aos 

deveres morais nem aos valores morais. Atribui a Hobbes e Locke a superação do pensamento escolástico, 

apresentando uma teoria dos direitos humanos desconectada dos deveres e dos valores); Locke e Hobbes (os 

deveres apresentam um caráter artificial por provirem de acordo com os homens e não da natureza mesma, e 

derivado, posto somente aparecerem como mal menor para suprir a necessidade de garantir os direitos); Kelsen 

(é a norma de conduta quem prescreve a que o sujeito está obrigado; e dizer a este que está obrigado é o mesmo 

que estabelecer o seu dever); Carl Schmitt (deveres fundamentais são os deveres do homem que se encontram 

dentro da esfera de poder do Estado). LIMA, op. cit., p. 151-161. 
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entre direito e moral, também o dever moral foi distinguido do dever jurídico. Passou-se, 

então, a correlacionar-se dever jurídico aos atributos de legalidade, exterioridade e 

coercibilidade. Kant, embora sem desprezar esta última espécie, deu mais atenção aos deveres 

sob a ótica moralista, na construção da sua metafísica ligada à liberdade. Por fim, aduz que “o 

dever jurídico é uma ordem, um imperativo que a ordem jurídica dirige ao indivíduo e este 

deve acatar, decorrendo daí que aos deveres jurídico-privados de um homem correspondem 

direitos subjetivos de outro”.
178

 

Não parece ser possível, de acordo com o autor, fazer uma distinção rigorosa entre 

dever e obrigação. O primeiro termo tem uma maior amplitude, prestando-se à utilização por 

todas as áreas do conhecimento, ao passo que o termo “obrigação” tem maior uso no âmbito 

jurídico. O autor afirma, ainda: 

 

Há, inequivocamente, deveres de cidadania, os quais compelem o cidadão a 

cooperar com a sociedade, a honrar e defender a pátria, a participar do 

gerenciamento do Estado. Para tanto, porém, o cidadão deve conhecer os objetivos e 

aspirações nacionais para contribuir com as autoridades no sentido de concretizá-los. 

Deve ter consciência da importância da integridade territorial, da integração 

nacional, da soberania nacional, da democracia, da paz social, da saúde econômica 

da nação, dos seus problemas políticos, econômicos e sociais etc. Sem este 

necessário conhecimento, não terá como se integrar, efetivamente, como cidadão, 

como ser cívico, como patriota, como agente da atuação ativa, crítica e 

construtiva.179 

 

Sobre o tema, Buffon assevera que os deveres fundamentais correspondem aos 

meios necessários para que o Estado possa alcançar as suas finalidades, propiciando o bem 

comum a todos, concretizando os objetivos constitucionalmente consagrados, mediante a 

realização dos direitos fundamentais. Assim, nas palavras do autor, “os deveres fundamentais 

são os comportamentos positivos ou negativos impostos a um sujeito, em consideração e 

interesse que não são particularmente seus, mas sim em benefício de outros sujeitos ou de 

interesse geral da comunidade”.
180

 

Ao se referir à Constituição portuguesa, Canotilho enfoca os direitos 

fundamentais como o outro lado dos deveres fundamentais, mas sem estabelecer uma 

correspectividade estrita entre direitos e deveres fundamentais.
181

 

Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, ao alertar que, muitas vezes, a titularidade 

e os sujeitos passivos dos deveres fundamentais são difusos e o seu conteúdo só pode resultar 

                                            
178 Ibid., p. 149. 
179 Ibid., p. 164-165. 
180 BUFFON, op. cit., p. 86-87. 
181 CANOTILHO, op. cit., p. 532-533. 
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de concretização infraconstitucional, conceituam-nos como sendo “deveres de ação ou 

omissão, proclamados pela Constituição (fundamentalidade formal), cujos sujeitos ativos e 

passivos são indicados em cada norma ou que possam ser deduzidos mediante 

interpretação”.
182

 

Gérson Lima ressalta que a Constituição Federal intitula o Capítulo I do Título II 

de Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, sem, no entanto, distinguir os direitos dos 

deveres, tratando-os concomitantemente, sem classificação. Afirma existir um consenso com 

relação à ideia de que os direitos precedem os deveres, percebendo-se uma visão 

protecionista, nas doutrinas sobre direitos humanos, em que o homem é tido como mero 

detentor de direitos, à mercê do Estado protetor. No entanto, defende o autor que essa visão 

tem de ser complementada para entender que o Estado é fruto de uma comunidade de homens, 

de modo institucionalizado e robustecido por instituições e instrumentos de manutenção, 

ataque e defesa e que, sem a luta pelos direitos, o Estado pode se tornar um instrumento de 

manipulação de uns poucos. Para evitar isso, os cidadãos têm o dever de lutar pelo 

ordenamento, defendendo os valores sociais, expressos nos conteúdos normativos.
183

 

De acordo com Casalta Nabais, os direitos e deveres devem ser colocados no 

mesmo plano constitucional, eis que ambos integram o estatuto constitucional do indivíduo. 

Para o doutrinador: 

 

[...] os deveres fundamentais, para além de constituírem o pressuposto geral da 

existência e funcionamento do estado e do consequente reconhecimento e garantia 

dos direitos fundamentais no seu conjunto, se apresentam, singularmente 

considerados, como específicos pressupostos da proteção da vida, da liberdade e da 

propriedade dos indivíduos.184 

 

Casalta Nabais apresenta os deveres fundamentais como categoria jurídico-

constitucional própria, procurando evitar visões extremistas, seja a ótica do liberalismo ― que 

não conhecia senão direitos, esquecendo a responsabilidade comunitária dos indivíduos, como 

foi a concepção dominante no século XIX ―, seja a ótica de um comunitarismo ― que 

apenas conhece deveres, decompondo assim a liberdade numa rede de deveres, ou melhor, de 

                                            
182 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Deveres fundamentais. In: LEITE, George Salomão; SARLET, 

Ingo Wolfgang; CARBONELL, Miguel (coord.). Direitos, deveres e garantias fundamentais. Salvador: 

JusPodivm, 2011, p. 337. 
183 LIMA, op. cit. 
184 NABAIS, op. cit., p. 59. 
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funções, como foi o caso dos regimes totalitários e autoritários que a Europa conheceu e viu 

cair no século XX.
185

 

Segundo o autor português, os deveres fundamentais, como expressão da 

soberania estatal, baseada na dignidade da pessoa humana, encontram fundamento jurídico na 

sua consagração constitucional, sendo, assim, instituídos pelo constituinte; ao contrário dos 

direitos fundamentais, que são apenas reconhecidos.
186

 

Nabais afirma que os deveres fundamentais são apresentados “como posições 

jurídicas passivas, autónomas, subjectivas, individuais, universais e permanentes e 

essenciais”.
187

 De forma resumida, pode-se comentar cada um desses elementos da seguinte 

forma: a) posições passivas – não ativas, que revelam o aspecto passivo da relação jurídica 

entre indivíduos e o Estado; b) autônomas – excluem as posições correlativas de direitos 

fundamentais; c) subjetivas – posições imputadas subjetivamente ao indivíduo, não objetivas; 

d) individuais – têm por destinatário os indivíduos; e) universais e permanentes – são 

encaradas como sacrifícios que valem relativamente a todos os indivíduos, pautando-se pelos 

princípios da generalidade ou universalidade; e e) essenciais – posições do mais elevado 

significado para a comunidade. 

Consoante entende Nabais, aos deveres fundamentais é aplicável o mesmo regime 

geral dos direitos fundamentais, destacando-se, assim, a aplicação dos seguintes princípios: 

 

[...] o princípio da universalidade, o princípio da igualdade enquanto proibição do 

arbítrio e de discriminações assentes em critérios subjectivos e exigência de 

tratamento igual relativamente aos domínios em que a constituição consagra 

(verdadeiros) direitos subjectivos de igualdade, o princípio da proporcionalidade 

lato sensu no respeitante à sancionação do seu não cumprimento e stricto sensu no 

concernente à sua concretização pelo legislador, os princípios da sua validade face 
às pessoas e organizações colectivas, da sua aplicabilidades aos portugueses 

residentes no estrangeiro e aos estrangeiros e apátridas que residam ou se encontrem 

em Portugal e da sua tutela através do apelo ao Provedor de Justiça e do recurso aos 

tribunais. Em contrapartida, não participam do regime específico, nomeadamente do 

regime das restrições, dos chamados direitos, liberdades e garantias.188 

 

Gérson Lima ainda afirma que, se a maioria das pessoas cumprirem seus deveres 

cívicos e morais, o direito à solidariedade e ao desenvolvimento virão por consequência, 

juntamente com novas perspectivas sociais. Sustenta, assim, que o cidadão precisa controlar o 

cumprimento dos deveres pelo Estado, entre os quais os relacionados às finanças públicas e ao 
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emprego regular da destinação orçamentária. Tem-se, assim, que a contribuição dos cidadãos 

é fundamental, haja vista que não é somente o Estado que possui deveres para com os 

cidadãos. Não são apenas os homens públicos que possuem deveres públicos e a obrigação de 

cumprir as obrigações institucionais, aliás discriminadas pela legislação. Apesar de poderoso, 

o Estado precisa da contribuição dos cidadãos, consubstanciada no dever de pagar tributos.
189

 

 

3.3.1 O dever fundamental de pagar tributos 

 

Conforme já utilizado em oportunidades anteriores, este trabalho faz referência ao 

dever fundamental de pagar tributos, diferentemente de Casalta Nabais, que utiliza a 

expressão dever fundamental de pagar impostos, que é inclusive o título de sua importante 

obra. 

Nabais se refere ao dever fundamental de pagar impostos porque, em Portugal, 

segundo sua percepção, o dever fundamental alcança apenas os impostos, que são os únicos 

tributos não vinculados a uma atuação estatal específica dirigida ao contribuinte. O dever 

fundamental de pagar não alcançaria outras espécies tributárias que são entendidas como 

tributos vinculados ou bilaterais, por demandarem do Estado um agir em favor do 

contribuinte.
190

 

No Brasil, porém, é necessário fazer a adaptação, tendo em vista que as espécies 

tributárias (impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e 

contribuições especiais) não possuem um rigor terminológico bem definido, especialmente no 

que se refere às contribuições sociais, que são consideradas espécies tributárias autônomas e 

são parte expressiva do total do valor arrecadado no país. 

Diante disso, pode-se afirmar que, no Brasil, o dever fundamental não alcança 

apenas os impostos, mas também as contribuições sociais, em especial as destinadas ao 

custeio da seguridade social, por serem ambos tributos não vinculados, que, 

                                            
189 LIMA, op. cit. 
190

 Nesse sentido, assim se manifesta Nabais: “Concretizando-se o estado fiscal no dever de pagar impostos (e 

não outros tributos), há que surpreender o conceito de imposto relevante para a configuração constitucional de 

um tal dever. Ora, tendo em conta a nossa doutrina e jurisprudência, podemos definir o imposto como a 

prestação pecuniária, unilateral, definitiva e coactiva, exigida de detentores de capacidade contributiva a favor de 

entidades que exerçam funções públicas com vistas à realização de fins públicos não sancionatórios” (NABAIS, 

op. cit., p. 681). 
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consequentemente, não possuem correspondência a um benefício específico e direto em favor 

do contribuinte.
191

 

Ao adentrar o cerne do presente item, vale salientar que a relevância do dever 

fundamental de pagar tributo se deve ao fato de que, sem ele, o próprio papel do Estado 

restaria inviabilizado, uma vez que não é possível imaginar uma sociedade organizada sem 

que existam recursos financeiros para fazer frente aos seus custos, em especial quando a 

sociedade se propõe a garantir a todos uma existência digna ― o que passa pela concretização 

dos direitos fundamentais, em especial pela realização dos direitos sociais, econômicos e 

culturais, fato que demanda uma gama expressiva de recursos. 

Daí Leonardo Varella Giannetti, em profundo estudo que tem por base a obra de 

Casalta Nabais, afirmar que “o dever fundamental de pagar impostos enfatiza o caráter 

solidário do tributo e que o Estado necessita de meios (recursos financeiros de origem 

tributária) para realizar suas diversas atividades (prestações sociais)”.
192

 

O cumprimento do dever tributário é de interesse geral, constituindo condição de 

sobrevivência da sociedade, uma vez que possibilita o funcionamento dos serviços estatais e o 

cumprimento das finalidades sociais, que são de responsabilidade do Estado. Nas palavras de 

Casalta Nabais: 

 

Há, isso sim, o dever de todos contribuírem, na medida da sua capacidade 

contributiva, para as despesas a realizar com as tarefas do estado. Como membros da 

comunidade, que constitui o estado, ainda que apenas em termos económicos (e não 

políticos), incumbe-lhes, pois, o dever fundamental de suportar os custos financeiros 
da mesma, o que pressupõe a opção por um estado fiscal, que assim serve de 

justificação ao conjunto dos impostos , constituindo estes o preço (e, seguramente, 

um dos preços mais baratos) a pagar pela manutenção da liberdade ou de uma 

sociedade civilizada. O que, não constituindo uma opção absolutamente necessária, 

                                            
191 Esse é também o entendimento de Marciano Buffon, que assim se manifesta: “[...] no caput do art. 149 da 

Constituição do Brasil, estão relacionadas as contribuições sociais não-sinalagmáticas, as quais não implicam 

uma atuação estatal específica e servem de meio para financiamento da ação do Estado no campo social. Essas 

contribuições guardam profundas semelhanças com os impostos, uma vez que deles se diferenciam apenas pelo 

fato de haver uma destinação previamente estabelecida para o produto da arrecadação, razão pela qual também 

são denominadas impostos-finalísticos. Entre essas contribuições, cabe citar a Contribuição para o PIS, a 

COFINS, a Contribuição Social sobre o Lucro, a Contribuição para o INSS incidente sobre folha de salários e a 

CPMF. Em decorrência disso, nada mais lógico do que aplicar, em relação a essas contribuições, o regime 

constitucional próprio dos impostos, tanto no sentido de reconhecer a existência do dever fundamental de 
recolhê-las, como no sentido de aplicar às referidas contribuições sociais os princípios constitucionais relativos 

aos impostos, especialmente o da capacidade contributiva. Enfim, embora Casalta Nabais desenvolva sua teoria 

acerca dos ‘impostos’ e diga que tal dever fundamental a eles se refere, no Brasil parece ser mais adequado falar-

se em ‘dever fundamental de pagar tributos não-vinculados ou desprovidos de bilateralidade’. Para fins desse 

trabalho, no entanto, utiliza-se apenas a expressão ‘dever fundamental de pagar tributos’, deixando-se claro que 

entre eles não se incluem os tributos vinculados ou bilaterais” (BUFFON, op. cit., 2009, p. 89-90). 
192 GIANETTI, Leonardo Varella. O dever fundamental de pagar tributos e suas possíveis consequências 

práticas. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade Mineira de Direito, Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte. 2011, p. 83. 
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nem tendo o condão de, ao contrário do que afirmava J. Bodin, tornar essa 

necessidade uma solução justa, se apresenta, quer do ponto de vista histórico, quer 

do ponto de vista comparatístico, como a solução mais consentânea com a realização 

duma justiça relativa (como é toda a justiça realizável) no nosso tempo.193 

 

O tributo, assim, possui, no Estado Democrático de Direito, um papel central por 

ser o seu suporte financeiro, amparado na Constituição e na realização dos direitos 

fundamentais, para, decorrente disto, usufruir-se de efetiva liberdade. 

Para Contipelli, a concepção de Estado Democrático de Direito exige uma postura 

ativa perante o contexto social, encarregando o Estado do cumprimento de metas que 

manifestam o projeto de bem comum, pautado na ideia de solidariedade, necessitando, para o 

atendimento das demandas sociais, da obtenção de recursos provenientes da arrecadação de 

tributos ― que, resumidamente, consiste em um dever de colaboração atribuído aos membros 

da comunidade de levar parcela de suas riquezas aos cofres públicos, justificado como forma 

de participação no alcance dos objetivos fundamentais da República.
194

 Como bem sintetiza 

Buffon: 

 

[...] o dever fundamental de pagar tributos, no âmbito de um Estado Democrático de 

Direito, corresponde a uma condição de possibilidade de existência desse próprio 

modelo de Estado. Isso se dá porque a realização dos direitos fundamentais de cunho 

social, econômico e cultural é requisito para o reconhecimento, num plano concreto 

do denominado Estado, sendo que este não prescinde do cumprimento do referido 

dever fundamental.195 

 

Vale ressaltar que, no modelo de Estado Democrático de Direito, a realização do 

bem comum necessita de recursos financeiros, obtidos por meio da tributação, que não pode 

ser vista como mera subtração da riqueza dos membros da sociedade, mas como dever 

constitucional de colaboração patrimonial que assegura o ingresso de receitas nos cofres 

públicos, fazendo surgir para esses o direito correlato com a possibilidade de exigir prestações 

positivas, por parte do Poder Público, voltadas à realização dos objetivos fundamentais.
196

 

Nessa perspectiva, deve-se lembrar da advertência feita por Marco Aurélio Greco 

de que o dever fundamental de colaboração tem como reação a aquisição de direitos a serem 

cumpridos pelo Estado. Para o autor: 

 

[...] a ideia de dever fundamental não se esgota em si; ao revés, dela emana a 

responsabilidade que o próprio Estado tem perante a sociedade na busca dos 
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195 BUFFON, op. cit., p. 94.  
196 CONTIPELLI, op. cit. 
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objetivos e fins por ela consagrados. Argumentar pela existência de um dever 

fundamental de pagar impostos não é livrar o Estado de seus compromissos junto à 

sociedade, nem minimizar o poder de controle que este possui perante os modos e 

meios de aplicação dos recursos assim arrecadados.197 

 

Percebe-se, pois, que o dever fundamental de pagar tributos faz com que ao 

Estado seja atribuído o dever de redistribuir adequadamente as riquezas arrecadadas, em 

consonância com os objetivos constitucionais, orientados pela solidariedade social. 

Não se desconhece que a falta de controle e transparência nos gastos públicos 

geram, na sociedade, um sentimento de repulsa ao pagamento de tributos, sendo notórias, nos 

dias de hoje, as discussões em torno da carga tributária.
198

 No entanto, mesmo que existam 

abusos e ilegalidades, vale ressaltar que a ideologia adotada na Constituição foi a de amparar 

um dever fundamental de pagar tributos, como meio de consecução dos objetivos 

fundamentais, em especial pela concretização dos direitos fundamentais.
199

 

Dessa forma, pode-se concluir que o sistema tributário encontra suas diretrizes e 

contornos básicos na Constituição Federal, encontrando em seus dispositivos os fundamentos 

para validar a produção das normas jurídicas tributárias que preservem os direitos de 

liberdade e igualdade dos membros da comunidade, a fim de que se obtenham os recursos 

                                            
197 GRECO, op. cit., p. 182. 
198 Com relação à carga tributária, no Brasil, é interessante o alerta feito por Ricardo Lodi Ribeiro, que assim se 

manifesta: “De fato, se o tamanho da carga tributária em nosso país é comparável às economias de mesmo porte, 

a sua distribuição entre as materialidades econômicas, deixa claro que, no Brasil, tributamos muito mais do que 

nos outros sistemas o consumo e muito menos a renda. [...] não é difícil perceber que a tributação sobre o 

consumo, embora dirigida à população por inteiro, atinge mais pesadamente os mais pobres que gastam todos os 

seus rendimentos na aquisição de bens e serviços essenciais à sua própria sobrevivência” (RIBEIRO, op. cit., p. 

12-13). Como bem lembra Marcelo Lettieri, para melhor avaliar a relação entre a arrecadação de tributos e a 

prestação de serviços públicos, é preciso ter em mente os conceitos de carga tributária bruta, carga tributária 

líquida e carga tributária líquida exclusive juros. Carga Tributária Bruta é uma medida do esforço da sociedade 
para o financiamento das políticas públicas. Ela é definida, matematicamente, como a relação entre o total de 

tributos pagos num determinado ano (Arrecadação Total) e o Produto Interno Bruto (PIB) a preços de mercado 

neste mesmo ano. Carga Tributária Líquida (CTL) seria o resultado da subtração da Carga Tributária Bruta, 

descontado o conjunto das transferências públicas e subsídios imediatamente devolvidos à sociedade. A CLT não 

é, ainda, uma boa aproximação dos recursos efetivamente à disposição dos governos brasileiros para a prestação 

de serviços públicos e para os bens públicos para toda população. Há que considerar também as despesas com o 

pagamento de juros que decorrem do endividamento público. Para comparar a qualidade dos serviços públicos 

entre países em função dos impostos pagos, deve-se utilizar o conceito de Carga Tributária Líquida exclusive 

Juros (CTL-j), que é encontrada quando se desconta da Carga Tributária Líquida o pagamento com juros. Para o 

autor, não é intelectualmente honesto utilizar a CTB como elemento de comparação, entre países, dos serviços 

públicos prestados aos seus cidadãos, sendo mais adequado para tal a utilização da CTL-j. (SIQUEIRA, Marcelo 
Lettieri. Reforma Tributária, Desenvolvimento econômico e justiça fiscal no Brasil: diagnóstico e perspectivas. 

In: TORRES NETO, Argemiro; MACHADO, Sandra Maria Olimpo [Coord.]. 15 anos do Programa de 

Educação Fiscal do Estado do Ceará: memória e perspectivas. Fortaleza: Fundação SINTAF, 2014). 
199

 Contipelli é enfático ao afirmar que o dever fundamental de pagar vincula necessariamente a arrecadação e o 

gasto público. Em suas palavras: “Portanto, a validação da instituição e cobrança do dever de colaboração de 

pagar tributo encontra-se sempre vinculada, em maior ou menor grau de especificação, às finalidades axiológicas 

ditadas pela solidariedade social que se pretende consagrar perante o plano social, obrigando o Estado a exigir o 

cumprimento deste contributo em correspondência com o seu respectivo dever de redistribuição adequada de 

riquezas arrecadadas nos moldes propostos no âmbito normativo constitucional” (CONTIPELLI, op. cit., p. 238). 
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necessários para o atendimento dos objetivos definidos pela sociedade, por meio de uma 

tributação que se aproxime, ao máximo possível, da ideal. 
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4 DA POSSIBILIDADE DE UMA TRIBUTAÇÃO IDEAL PARA A REALIZAÇÃO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Conforme exposto no capítulo anterior, para que os recursos necessários ao 

atendimento dos objetivos definidos pela sociedade sejam obtidos, faz-se necessária uma 

tributação que se aproxime, ao máximo possível, da ideal. Passa a ser, assim, importante 

examinar o tema da tributação ideal, para que se encontrem caminhos para o aprimoramento 

do sistema tributário vigente, bem como para que se reflita sobre o próprio papel do Estado na 

sociedade contemporânea, consoante propõe Ronald Dworkin.
200

 

De acordo com James Marins, o positivismo jurídico gerou um reducionismo 

epistemológico, tendo sido atribuído artificialmente ao Direito Tributário apenas a parcela da 

“arrecadação”, afastando “de seu conteúdo a possibilidade de trabalhar com a justificação 

finalística da causa impositionis, tolhendo a possibilidade de que esta disciplina jurídica 

viesse a criar liames condicionantes entre arrecadação e aplicação do produto arrecadado”.
201

 

Para se determinar qual a melhor forma de tributação, deve-se lembrar de que 

vários são os motivos que levam as pessoas a cumprirem as imposições veiculadas em normas 

jurídicas, o que traz à tona a questão de se perquirir a respeito dos fundamentos do Direito. 

O objetivo deste capítulo é, assim, discorrer acerca da viabilidade de se alcançar 

uma tributação ideal, a fim de que possa ser utilizada como instrumento para realização dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos no artigo 3º da 

Constituição Federal de 1988, em especial o de redução das desigualdades sociais. 

 

4.1 Fundamentos do Direito para uma tributação ideal 

 

Muito se tem falado sobre quais seriam os fundamentos do Direito, 

principalmente diante das críticas que têm sido feitas ao positivismo jurídico e à dogmática 

jurídica.
202

 Seriam eles oriundos de sua força? Coerção? Coação? Uma dimensão metafísica? 

Um pacto institucional? Uma norma fundamental como defendia Kelsen? Afinal, qual é a 

razão de ser do Direito? 

Não obstante os questionamentos feitos anteriormente, deve-se refletir sobre quais 

as razões para que as normas jurídicas sejam observadas pela comunidade que a ela se 

                                            
200 DWORKIN, Ronald. Is democracy possible here? Principles for a new political debate. Princeton 

University Press: Princeton, 2006, p. 105. 
201 MARINS, James. Defesa e vulnerabilidade do contribuinte. São Paulo: Dialética, 2009, p. 21. 
202 MACHADO SEGUNDO. Hugo de Brito. Por que dogmática jurídica? Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
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submete, sem que, para tanto, reduza-se o Direito à força. No contexto da Teoria Pura do 

Direito de Hans Kelsen, o Direito é concebido como uma ordem normativa, ou seja, como um 

sistema hierárquico de normas que regulam a conduta dos homens. O fundamento de validade 

de uma norma é a validade de uma outra norma, sendo a norma que representa o fundamento 

de validade de uma outra norma chamada de norma superior, quando confrontada com uma 

norma que, em relação a ela, é inferior.
203

 

Ao comentar a teoria de Kelsen, Arnaldo Vasconcelos assevera que “o 

fundamento de validade segue o princípio da graduação, a norma superior transmitindo 

validade à inferior: a constituição à lei, a lei ao decreto, o decreto à portaria, e assim 

sucessivamente, partindo da própria Constituição até a sentença judicial”. Porém, prossegue o 

autor que esse processo não podia continuar no mesmo ritmo, pois tal método levaria a um 

movimento sem fim, a um processo ao infinito. Tornou-se necessário, então, interromper o 

processo com a criação da Norma Fundamental Hipotética (NFH), concebida como princípio 

e fim de tudo o que ocorre no mundo jurídico.
204

 

Segundo afirma Kelsen, a indagação do fundamento de validade de uma norma 

não pode se perder no interminável; tem de se terminar numa norma que se pressupõe como a 

última e mais elevada. É, portanto, pressuposta, visto que não pode ser posta por uma 

autoridade, cuja competência teria de se fundar numa norma ainda mais elevada. A validade 

dessa norma não é derivada de uma norma superior; o fundamento da sua validade não é 

posto em discussão. Essa norma pressuposta como a mais elevada é chamada por Kelsen de 

norma fundamental (Grundnorm).
205

 

A norma fundamental de Kelsen é a fonte comum da validade de todas as normas 

pertencentes a uma e mesma ordem normativa. É, assim, o fundamento de validade de todas 

as normas do sistema. A norma fundamental constitui a unidade de uma pluralidade de 

normas, representando o fundamento de validade de todas as normas pertencentes a essa 

ordem normativa.
206

 

Para Kelsen, então, uma norma jurídica vale não porque tenha um determinado 

conteúdo, mas porque foi criada segundo a forma fixada pela norma fundamental pressuposta. 

Por isso, a norma pertence à ordem jurídica cujas normas são criadas em conformidade com 

                                            
203

 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito [tradução de João Baptista Machado]. São Paulo: Martins Fontes, 

2003, p. 215. 
204 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria Pura do Direito: repasse crítico de seus principais fundamentos. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: GZ, 2010, p. 183-184. 
205 KELSEN, op. cit., p. 217. 
206 Ibid., p. 217. 
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esta norma fundamental. Daí concluir Kelsen que “todo e qualquer conteúdo pode ser 

Direito”.
207

 A função da norma fundamental, consoante Kelsen, é “fundamentar a validade 

objetiva de uma ordem jurídica positiva, isto é, das normas, postas através de atos de vontade 

humanos, de uma ordem coercitiva globalmente eficaz”.
208

 

Arnaldo Vasconcelos especifica as seguintes funções da norma fundamental de 

Kelsen relativamente a cada ordem jurídica: a) dar-lhe fundamento de validade; b) garantir-

lhe a unidade; c) conferir competência para criação de Direito; d) transmitir juridicidade a 

atos de conduta humana; e) possibilitar a existência da ciência do Direito e da interpretação 

jurídica; f) permitir a formulação de juízos de valor jurídico; e g) propiciar condições para o 

conhecimento do Direito positivo. Ressalte-se que Kelsen aponta como principal função da 

norma fundamental a sua capacidade de fundamentar a ordem jurídica, o que, no entanto, é 

insuficiente e acaba por reduzir o direito à força. 

Kelsen formula sua teoria para manter a pureza do sistema, o que busca alcançar 

com o afastamento da metafísica. O jurista de Viena desvia a questão da instância metafísica 

de valor para aquela empirista de validade, fazendo isso porque a ideia de justiça seria 

incompatível com o caráter científico da teoria pura, haja vista que os juízos de valor não 

podem ser postos à prova objetivamente. Assim, procura a base do Direito não em um 

princípio metajurídico, mas numa hipótese jurídica (a norma fundamental) a ser estabelecida 

por meio de uma análise lógica do pensamento jurídico efetivo.
209

 

No entanto, critica-se a teoria de Kelsen a partir da indagação sobre como se pode 

fundamentar a realidade de uma categoria sob a ótica de uma outra realidade. Ou, com mais 

precisão, como pode o jurídico fundamentar o jurídico?
210

 

Consoante Arnaldo Vasconcelos, fundamentar envolve um juízo de valor relativo 

à razão pela qual uma coisa se apresenta de uma maneira e não de outra qualquer, ou seja, não 

constitui uma operação ao nível da imanência, mas no plano da transcendência. Coisas do 

mesmo nível, portanto, não servem para estabelecer fundamentação entre si.
211

 Nas palavras 

do autor: 

 

Tendo afastado desde logo a metafísica e, por consequência, permanecendo no 

restrito domínio do empírico, não poderia alcançar a teoria pura, jamais, estabelecer 

autêntico fundamento de coisa alguma. Ora, esta hipótese da norma básica, através 

                                            
207 Ibid., p. 221. 
208 Ibid., p. 226. 
209 VASCONCELOS, op. cit., p. 196-197. 
210 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da Norma Jurídica. 6ª ed.  São Paulo: Malheiros, 2006, p. 130. 
211 VASCONCELOS, 2010, op. cit., p. 195. 
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da qual Kelsen pretendeu dar o que chamou fundamento de validade ao Direito, 

nunca passou de um ilusório artifício para disfarçar a pobreza doutrinária do 

positivismo jurídico.212 

 

Resta claro, portanto, que o Direito positivo é insuficiente para se justificar em si 

mesmo. Tanto é assim que o próprio Kelsen, aos 82 anos de idade, abandona a ideia da norma 

fundamental como pressuposição da ciência jurídica, afirmando que a deixa ao comprovar que 

uma norma deve ser correlato de uma vontade (ato volitivo). No entanto, a norma 

fundamental kelseniana é uma forma fictícia baseada em um ato de vontade fictício, que 

realmente não existe.
213

 

Ademais, parece possível afirmar, com Armin Kaufmann, citado por Vasconcelos, 

que, para Kelsen, “o simples fato da sanção constitui fundamento suficiente da norma 

jurídica”.
214

 Vasconcelos defende que seria preferível dizer coação no lugar de sanção, mas a 

crítica vale, uma vez que não se pode fundar a obrigação nas consequências de seu 

descumprimento. 

O fato de o Direito aparecer, na teoria kelseniana, como ordem coativa, cujo 

critério decisivo é o uso da força, significa dizer que a coação é um elemento essencial do 

Direito, identificando-se com o próprio Direito. No entanto, como acima mencionado, essa 

teoria não consegue se legitimar pelo positivismo jurídico que não tem critérios de 

fundamentação nem de legitimação que possam garantir suas construções doutrinárias.
215

 

Daí Arnaldo Vasconcelos sustentar que as “normas jurídicas não obrigam pela 

ameaça ou pela força, mas em virtude do sistema de valores aos quais se sente o cidadão 

vinculado”.
216

 Em trecho mais adiante: 

 

A ameaça de emprego da força física não deveria, nunca, ser invocada como motivo 

seja para o cumprimento do Direito, seja para o acatamento da norma. Não se 

consegue imaginar com quais sentimentos ou propósitos a conduta correta possa ser 

justificada pelo medo da coação jurídica. Não se pode confundir o homem com o 

jumento do verdureiro, que para andar, ou parar, ou retroceder no caminho tem de 

ver o movimento do chicote ou ouvir o silvar dele em sua proximidade.217 

 

                                            
212 Ibid., 197-198. 
213

 Ibid., p. 200. 
214 KAUFMANN, 1976 apud VASCONCELOS, 2006, op. cit., p. 132. 
215 VASCONCELOS, Arnaldo. Direito e força: uma visão pluridimensional da coação jurídica. São Paulo: 

Dialética, 2001, p. 83. 
216 Ibid., p. 83. 
217 Ibid., p. 83. 
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Portanto, Direito que só se impõe pela força seria algo que equipararia o homem a 

algo pior que muitos animais não humanos, sendo, então, equivocado dizer que a coação 

assegura a obrigatoriedade do Direito. 

Não é, então, nem na coação (emprego da força) nem na coatividade 

(potencialidade, medo, ameaça), mas é na valoração jurídica que está o fundamento da norma 

jurídica ou sua força obrigatória.
218

 

Tendo em vista a insuficiência da norma fundamental kelseniana para 

fundamentar o Direito, é mister estar atento que o Direito, concebido como um simples 

sistema normativo, falha na consecução de seus objetivos mais caros, que são a justiça e a paz 

social.
219

 

Como ensina Stammler, o Direito é um querer entrelaçante, autárquico e 

inviolável. Esse entrelaçamento jurídico, resultado da coordenação de vontades, obriga à 

prestação, que é um dever-ser. Por isso, Arnaldo Vasconcelos adota o juízo disjuntivo de 

Cossio como estrutura da norma (dado H, deve ser P, ou dado ñP, deve ser S), bem como 

afirma que o homem é responsável porque é livre, sendo sua dimensão axiológica.
220

 

Percebe-se, com Cossio, que, uma vez violado o Direito, permanece, nada 

obstante o dever-ser, ou seja, a exigibilidade da obrigação, que a sanção procurará tornar 

efetiva, realizando, restaurando ou compensando o prometido na prestação. A obrigação, 

como dever-ser, enseja considerações de valor, e estas, a ideia de justiça. Como afirma 

Vasconcelos, somente o entendimento do Direito como dever-ser para ser justo contempla e 

dignifica a condição do homem.
221

 

Pode-se concluir, então, segundo a lição de Vasconcelos, que “a norma jurídica 

obriga porque contém preceito capaz de realizar, em cada época e de acordo com sua 

específica mundividência, aquilo que se entende por justiça”.
222

 

Para Arnaldo Vasconcelos, então, a norma não obriga porque é válida, mas 

porque contém valor. Obriga por ser justa e legítima, entendendo-se por justiça um ideal 

apenas parcialmente alcançado, cuja objetivação pode ser feita pela regra de equidade, meio 

hábil de retificar distorções de injustiça.
223

 

                                            
218 VASCONCELOS, 2006, op. cit., p. 133. 
219

 MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. A ciência do Direito: conceito, objeto, método. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2001, p. XI. 
220 VASCONCELOS, 2006, op. cit., p. 100. 
221 Ibid., p. 100-101. 
222 Ibid., p. 101. 
223 Ibid., p. 245-246. 
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Numa perspectiva semelhante, é interessante destacar, ainda, que o Direito é um 

objeto cultural
224

 (dentro das quatro categorias da classificação fenomenológica em objetos 

naturais, ideais, culturais e metafísicos) e, nessa condição, sempre comporta um valor 

(segurança, paz, justiça, etc.), cujas relações com a conduta concreta são estabelecidas por 

meio da norma. Norma esta que, para o egologismo,
225

 é condição do Direito, deve ser 

estudada tanto em sua estrutura formal quanto em relação com o seu objeto, ou seja, como um 

conceito referido à conduta para poder compreender essa conduta.
226

 Sobre o tema, expõe 

Agostinho Ramalho Marques Neto: 

 

O egologismo existencial de COSSIO representa importante contribuição ao 

pensamento jurídico contemporâneo. Dotado de poderosa lógica interna, supera, 
com vantagens, o exagerado formalismo kelseniano, ao encarar a validade da norma 

não em si mesmo ou somente dentro do sistema jurídico formal, mas em função da 

conduta humana, que constitui seu elemento fático e axiológico.227 

 

Vê-se, portanto, mais uma vez, a insuficiência da construção de Kelsen para 

fundamentar norma com norma, sem fazer nenhuma consideração axiológica, uma vez que 

desprezava a metafísica, levando sua teoria ao vazio. 

O homem sozinho não necessita do Direito ou de qualquer outra norma de 

conduta. No entanto, segundo Bernardes de Mello, quando o homem se vê diante de outro 

homem ou da comunidade, condutas interferem entre si, surge a indispensabilidade das 

normas jurídicas, diante da indefectível possibilidade dos entrechoques de interesses. É 

imperioso, portanto, que a comunidade trace normas obrigatórias de conduta, com o sentido 

                                            
224 Com relação ao objeto cultural, vale destacar o seu conceito, conforme enuncia Germana Belchior: “Trata-se 

de toda alteração que o homem faz na natureza, agregando-lhe um sentido, uma razão de ser. Existe no tempo e 

no espaço, assim como na experiência sensível, ou seja, permite a captação de sentidos. É completamente aberto 

a valorações, as quais entram diretamente na composição de sua ontologia. Seja de forma positiva ou negativa, o 

valor está na essência dos objetos culturais, de uma feita que eles nada mais são de que um sentido que o homem 

agrega aos objetos naturais. O Direito é, sem dúvida, um objeto cultural, pois se constitui na alteração da 

natureza humana para dar-lhe um sentido de convivência pacífica entre os homens. É uma alteração que o 

homem traça à sua própria conduta, limitando, em níveis externos, a liberdade inerente à natureza humana” 
(BELCHIOR, op. cit., p. 160). 
225 Explica Falcão que “o egologismo jurídico, ou teoria egológica do direito, tem esse nome porque seu 

fundador, o jusfilósofo argentino Carlos Cossio, e seus seguidores entendem que o direito é algo incorporado à 

conduta, esta que tem raízes no ego. Ou mais: o direito, para eles, não apenas teria como objeto a conduta, mas 

seria a conduta mesma”. E lembra ainda que “o estudo do egologismo não pode dispensar o cuidado no sentido 

de lembrar que, nele, existem inspirações basilares em pensadores como Husserl, Heidegger e Ortega y Gasset” 

(FALCÃO, Raimundo Bezerra. Curso de Filosofia do Direito. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 165). 
226 MARQUES NETO, op. cit., p. 170. 
227 Ibid., p. 171. 
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de estabelecer uma certa ordem capaz de obter a coexistência pacífica no meio social, com 

vistas à distribuição dos bens da vida.
228

 

Com relação aos valores, importa mencionar a contribuição da Filosofia do 

Direito, que tem como uma das principais funções indagar sobre o sentido e os fins do 

Direito, que são carregados de todo um conteúdo axiológico, despontando a ideia de justiça. 

Nas palavras de Marques Neto: 

 

A mais importante ideia de valor com que lidam tanto a ciência quanto sobretudo a 

Filosofia do Direito é a ideia de justiça. Sem dúvida, a justiça é a finalidade 

fundamental do Direito. Mas os jusfilósofos têm tradicionalmente assumido, perante 

o problema da justiça, uma atitude marcadamente idealista, como se tal problema 

pudesse ser equacionado a partir de princípios ideais estabelecidos a priori e 

supostamente válidos agora e sempre. Ora, o ideal de justiça não é absoluto e 

imutável, preexistente ao próprio homem, mas algo que se foi consolidando no 
decorrer da História, mediante o acúmulo de experiências vividas pelos seres 

humanos dentro das condições concretas de sua existência social.229 

 

De fato, verificam-se muitas disparidades no conceito de justiça, comprovadas 

pela história. Porém, isto não quer dizer que não existam inúmeras constantes no conceito de 

justiça, o que não significa que tais constantes possam ser entendidas como algo dado, como 

um sistema de verdades estabelecidas independentemente de toda experiência social, que o 

homem captaria por meio de sua razão. Para sua efetivação, a justiça precisa ser conquistada 

passo a passo, mediante um incessante caminhar de reivindicações e tomada de consciência, 

que assegure a manutenção dos valores adquiridos e esteja sempre aberta à aquisição de novos 

valores, que possibilitem ao homem atingir a plenitude de suas potencialidades.
230

 

Nesse processo, é indispensável que a sociedade se organize de maneira a reduzir 

as desigualdades sociais, que relegam o ideal de justiça ao plano da utopia. A concretização 

da justiça, conforme tratado no capítulo anterior, só é possível dentro de uma estrutura social 

que garanta a todos os indivíduos condições para uma existência digna e livre, com o 

oferecimento de iguais oportunidades, de que trata Rawls, dentro de um sistema democrático, 

em que as liberdades individuais sejam exercidas por todos os cidadãos a partir do 

estabelecimento de uma estrutura socioeconômica igualitária, na qual a justiça possa ser 

concretizada sobre a base dos seus dois requisitos essenciais: a liberdade e a igualdade.
231

 

                                            
228 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: plano de existência. 17ª ed. São Paulo: Saraiva. 

2011, p. 37. 
229 MARQUES NETO, op. cit., p. 204. 
230 Ibid., p. 205-206. 
231 Ibid., p. 206. 
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A liberdade, inerente à natureza humana, caracteriza-se pela aptidão de diferenciar 

a realidade da possibilidade. Essa liberdade precisa ser compartilhada porque a liberdade 

absoluta de um membro do grupo implicaria a absoluta sujeição dos demais. Surge, daí, a 

necessidade de um instrumento, que, regrando a conduta humana, viabilize a compartição das 

liberdades. O Direito está, pois, relacionado com a liberdade humana, sendo a sua finalidade a 

de propiciar a sua convivência. Essa compartição deverá dividir as liberdades em parcelas 

iguais, sob pena de não realizar nenhuma divisão.
232

 

O Direito é, portanto, uma realidade institucional. Só existe quando reconhecido 

pelos seres pensantes de um grupo. De acordo com Machado Segundo: 

 

Só quando uma norma jurídica é reconhecida como tal, por aqueles que por ela têm 

a conduta disciplinada, é que pode ser considerada como o veículo através do qual o 

Direito se exprime. Algo que é cumprido não por conta desse reconhecimento, mas 

exclusivamente por força da coação, do medo ou da ameaça, desprezando 
completamente a estrutura racional do ser humano e sua capacidade de criar 

realidades institucionais, equiparando-o ao animal irracional, definitivamente não é 

direito, independentemente de qualquer juízo de valor ou consideração subjetiva a 

respeito da justiça.233 

 

Assim, para que haja reconhecimento, é preciso que o conteúdo da norma jurídica 

que existe corresponda àquele conteúdo que a pessoa de quem se espera o reconhecimento 

pretenderia que o fosse. Para Machado Segundo, para que a ordem jurídica seja 

correspondente ao que as pessoas por ela disciplinadas consideram ideal, e assim a 

reconheçam, são necessárias a sua adequada fundamentação à promoção da liberdade, da 

igualdade e da democracia.
234

 

Com relação à liberdade, característica do homem enquanto tal, viabilizando a 

existência do Direito ― que sem ela seria impossível e que consiste na possibilidade do 

indivíduo de escolher e de efetivamente implementar sua escolha (Dado H -> P?) ―, o autor 

defende que, caso não seja preservada nem seja repartida de forma equitativa, não se está 

tratando de direito, mas de dominação, de submissão ou de imposição. Nessa hipótese, o 

direito estará longe daquilo que as pessoas a ele submetidas consideram que ele deve ser, uma 

vez que o exercício da liberdade é inerente aos seres humanos. Assim se manifesta Machado 

Segundo: 

 

                                            
232 MACHADO SEGUNDO, op. cit., p. 121. 
233 Ibid., p. 122. 
234 Ibid., p. 123. 
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[...] o Direito pressupõe a liberdade e tem por finalidade protegê-la e expandi-la. Ela 

é meio para a construção do Direito e também o seu objetivo último, sendo possível 

definir como justa a ordem jurídica que trata as pessoas por ela disciplinadas de 

sorte a lhes assegurar, a todas, a maior liberdade possível, assim entendida a maior 

expansão possível de suas potencialidades.235 

 

No que se refere à igualdade, o autor assevera que a afirmação de que a igualdade 

consiste em tratar igualmente os iguais ― e desigualmente os desiguais, na medida em que se 

desigualam ― diz pouco quando não se conhece qual é a medida de desigualdade a ser 

escolhida nem para que essa medida deve ser escolhida. A igualdade é definida “como a 

consideração de cada indivíduo como titular do mesmo valor, de modo a que eventuais 

diferenças entre a posição ou os bens detidos por uns e outros decorram de suas escolhas, 

como consequências destas”.
236

 Dworkin, ao se manifestar a respeito da igualdade, assinala: 

 

Logo, podemos dizer que a justiça enquanto equidade tem por base o pressuposto de 

um direito natural de todos os homens e as mulheres à igualdade de consideração e 

respeito, um direito que possuem não em virtude de seu nascimento, seus méritos, 

suas características ou excelências, mas simplesmente enquanto seres humanos 

capazes de elaborar projetos e fazer justiça.237 

 

No tocante à democracia, tem-se que a forma possível de fazer com que o direito 

que é se aproxime daquilo que as pessoas por ele disciplinadas consideram que ele deve ser é 

permitir que elas participem do processo de sua elaboração, por meio do regime democrático, 

uma vez que a democracia é o meio adequado para que uma multiplicidade de pontos de vista 

possa se manifestar para, assim, obter-se um conhecimento menos incompleto das coisas.
238

 

Além disso, é mister destacar a interdependência necessária entre democracia, 

liberdade e igualdade, que estão intimamente ligadas e devem ser conjuntamente promovidas, 

haja vista que o desenvolvimento de uma serve de motriz para o aprimoramento das outras, 

em um círculo virtuoso que leva ao aumento da legitimidade do ordenamento jurídico ― que 

se torna justo porque o mais próximo possível do modelo de direito considerado desejado 

pelos que a ele se submetem.
239

 

Assim, a preservação da liberdade e da igualdade, em uma democracia, é o 

caminho para que se promova, da melhor maneira possível, a dignidade da pessoa humana. 

Essa é a solução adequada à construção de um ordenamento jurídico justo, que se aproximaria 

                                            
235

 Ibid., p. 129. 
236 Ibid., p. 133-134. 
237 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério [tradução de Nelson Boeira]. 3ª ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2010, p. 281. Essas concepções de igualdade não discrepam das mencionadas no capítulo 2. 
238 MACHADO SEGUNDO, op. cit., p. 137-139. 
239 Ibid., p. 157-158. 
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daquele que as pessoas a ele submetidas poderiam escolher, reconhecendo-o e acatando suas 

disposições, não apenas por medo da coação ou da força. 

Nesse sentido, para que as pessoas vejam no conjunto de normas que integra o 

Direito Tributário essa realidade institucional, que elas cumprem porque reconhecem como 

Direito ― e não apenas por conta da força de quem impõe sua obediência ―, é preciso, em 

razão do que foi dito, que as normas que existam correspondam, na máxima medida possível, 

às normas que as pessoas que a elas se submetem gostariam que existissem. Daí dizer-se que 

uma legislação que estabeleça uma tributação mais justa (ideal) pode ser, independentemente 

de aparatos repressivos, dotada de maior eficácia, motivo pelo qual deve ser buscada.
240

 

No entanto, segundo Machado Segundo e Morais Junior, tem pouco significado 

dizer-se que a legislação que estabelecesse uma tributação ideal seria, independentemente da 

atuação de um aparato coercitivo, dotada de maior grau de eficácia. De fato, poder-se-ia 

indagar para quem essa tributação seria ideal. Uma teoria segundo a qual o tributo ideal seria 

aquele com alíquota “x”, incidente sobre base “y”, poderia ser contestada com a ponderação 

de que tal forma de tributação seria ideal para quem a imaginou, mas não necessariamente 

para quem se submeteria a ela. Além disso, a perfeição de uma forma de tributação poderia 

ser inteiramente inutilizada dependendo de como fossem utilizados os recursos arrecadados, 

uma consequência óbvia do fato de que a tributação não se justifica em si mesma, existindo 

sempre para que alguma finalidade seja alcançada.
241

 

Eventual controvérsia em torno das qualidades de determinada forma de 

tributação, ou de sua maior ou menor proximidade com uma tributação considerada ideal, 

deve ser equacionada à luz da noção que as pessoas tributadas têm do que seria ideal. E é até 

lógico que seja assim, caso se pretenda, entre outras coisas, com uma tributação ideal, 

aumentar a eficácia das normas que a instituem, a qual depende, em primeiro lugar, da 

observância ou da adesão espontânea, por parte dos contribuintes.
242

 

Para Luís Eduardo Schoueri,
243

 ao se examinar os sistemas tributários em geral, 

vê-se uma preocupação com a escolha do critério para se chegar a uma base ideal
244

 para a 

                                            
240 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito; MORAIS JUNIOR, Victor Hugo Cabral de. Notas em torno da 
tributação ideal. In: MURTA; Antônio Carlos Diniz; BALTHAZAR, Ubaldo Cesar; FEITOSA, Raymundo 

Juliano Rego (Coord.). Direito tributário. 23ª ed. Florianópolis: Conpedi, 2014, v. 1. 
241 Ibid. 
242

 Ibid. 
243 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 42. 
244 Cristiano Carvalho também revela esse conflito entre a igualdade e a eficiência na estruturação dos sistemas 

tributários, expondo que: “Um dos dilemas mais presentes na estruturação de um sistema tributário é a escolha 

entre igualdade ou eficiência. Na medida em que os juristas se preocupam primordialmente com a justiça e a 

igualdade em sistema tributário, os economistas, por outro lado, importam-se com a eficiência. O conflito se dá 
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tributação, haja vista que, independentemente do critério adotado, o tributo provoca alguma 

distorção no comportamento dos agentes, na medida em que passa a ser considerado pelo 

contribuinte quando da tomada de uma decisão. Assim, seria necessário imaginar um tributo 

cuja cobrança independesse de qualquer atividade ou situação relacionada ao contribuinte. Por 

isso tantos autores apresentam a solução do tributo único, conforme se manifesta o autor: 

 

O exemplo do tributo per capita é feliz porque revela o dilema do legislador, acima 

exposto. Afinal, se é verdade que um tal tributo seria o mais próximo do que se 

poderia desejar em termos de eficiência, ele evidencia a outra variável a ser 

considerada: a equidade. Um tributo per capita não seria aceitável em uma 

sociedade que pretende ver reduzidas as suas desigualdades sociais. Dificilmente, 
alguém defenderia, com base na justiça, que idêntica quantia fosse exigida de um 

miserável ou de um abastado. Juntamente com eficiência econômica, a equidade 

aparece como um dos objetivos do sistema tributário.245 

 

A ideia do imposto único
246

 é reconhecida universalmente como inaplicável. 

Sobre o tema escreve Regina Helena Costa:  

 

A tese é antiga, tendo ganhado divulgação com a Escola Fisiocrática, na França, em 

meados do século XVIII. No Brasil, periodicamente, ressurgem algumas vozes, 

proclamando que a solução para o desordenado ‘Sistema Tributário Nacional’, que 

contempla dezenas de impostos, taxas e contribuições diversas, é a instituição de um 

imposto único. Argumentam com a simplicidade e a facilidade na arrecadação e na 

fiscalização desse tributo, o que propiciaria um efetivo combate à sonegação fiscal. 

                                                                                                                                        
pelo fato de a tributação causar distorções no sistema de preços do mercado, gerando ineficiências alocativas e, 

consequentemente, custo social. A distorção causada pela tributação (assim como pelo controle de preços ou 

pelos incentivos fiscais) é chamado de ‘peso morto’, em outras palavras, perda do chamado excedente social – de 

forma mais simples, desperdício de recursos da sociedade. A forma ideal de evitar essas distorções, qual seja a 

instituição de tributos fixos e regressivos, vai de encontro aos princípios da igualdade e capacidade contributiva”. 

Mais adiante conclui: “Isso não faz com que se deseje eliminar a tributação, pois o Estado não é possível sem 

ela, e como este é necessário para proteger direitos individuais, também o é a tributação (Murphy; Nagel, 2002, 
p. 34). É o preço da liberdade, como ensina Ricardo Lobo Torres (1991, p. 3). O que se deseja, do ponto de vista 

de eficiência econômica, é a limitação da tributação em um ponto que não iniba a atividade privada, única 

geradora de riqueza para a sociedade” (CARVALHO, op. cit., p. 153-155). Liam Murphy e Thomas Nagel 

tratam a discussão em torno da base tributária, manifestando-se da seguinte forma: “O que se deve tributar? A 

questão da escolha da base tributária tem figurado com destaque na literatura tributarista das últimas décadas, 

sobretudo em virtude de uma controvérsia contínua quanto à oportunidade de substituição do imposto de renda 

norte-americano por um imposto sobre o consumo. Uma vez que, segundo a definição padrão, a renda é o 

consumo mais o aumento de riqueza, o debate aqui se reduz à questão – importante dos pontos de vista teórico e 

político – do tratamento tributário do capital” (MURPHY; NAGEL, op. cit., p. 126). 
245 SCHOUERI, op. cit., p. 42. 
246 Aliomar Baleeiro, ao comentar as vantagens e os inconvenientes do imposto único, assim se manifesta: “O 
imposto único seduziu tantos espíritos lúcidos, durante quase 200 anos, porque, se fosse possível, realizaria 

algumas vantagens impressionantes: a) a simplicidade; b) economia na percepção; c) comodidade para os 

contribuintes, poupados de repetidas formalidades e contatos com a administração tributária; d) consciência 

fiscal exata do montante pago pelo contribuinte, que, hoje, não pode avaliar quanto lhe levam os tributos 

indiretos. Hugo admite que até a equidade poderia figurar no rol das virtudes do imposto único se os seus 

inconvenientes não fossem muito maiores. Entre as razões da condenação desse tributo único, como utópicos, 

salienta-se que, para ser tão produtivo, a ponto de dispensar os demais, necessitaria de constituir carga 

esmagadora, que, por isso mesmo, apavoraria o contribuinte inspirando-lhe todos os expedientes para evasão, 

dissimulação e fraude” (BALEEIRO, op.cit., p. 287).  
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A ideia pode encantar os mais desatentos já que basta uma breve reflexão para se 

concluir que a imposição única fere seriamente não somente o princípio da 

capacidade contributiva, mas o próprio postulado da igualdade. Na medida em que 

serão tratadas igualmente pessoas que se encontram em situações desiguais, 

fatalmente restará comprometida a justiça em matéria tributária, posto que não se 

poderá obervar as condições pessoais de cada um.247 

 

Deve-se, ainda, considerar que o Estado não se limita a complementar o mercado, 

passando também a direcioná-lo em função de fins específicos, como o desenvolvimento 

econômico, a estabilidade, a justiça e a liberdade. Com isso, tem-se que a tributação, na busca 

da equidade, pode gerar ineficiência, mas, por outro lado, corrigindo falhas de mercado, gera 

maior eficiência, conforme assevera Schoueri. Em suas palavras, “o papel do tributo 

ultrapassa sua função arrecadadora, cabendo verificar seu efeito sobre o mercado, exigindo-se 

da tributação um ganho de eficiência econômica. É o que leva à busca da tributação ótima”,
248

 

que parece estar longe de um “simples” tributo único. 

A teoria da tributação ótima (ou ideal, expressão utilizada neste trabalho), 

consoante explica Schoueri, busca, assim, uma estrutura tributária que permita ao governo 

arrecadar os recursos necessários para o financiamento de seus gastos e, concomitantemente, 

alcançar os objetivos distributivos ao menor custo possível, sendo necessário, para tanto, um 

sistema tributário que possua eficiência econômica, simplicidade administrativa, flexibilidade, 

responsabilidade política com transparência e equidade.
249

 

Lembra, ainda, o autor que o Estado se encontra vinculado a aplicar os recursos 

arrecadados nas finalidades declaradas, o que fez surgir, nos últimos tempos, a ideia de 

justificação para a cobrança dos tributos baseada na capacidade contributiva, que se tornou o 

princípio que orienta a exigência dos tributos na maior parte dos ordenamentos jurídicos.
250

 

Nesse sentido, de acordo com Machado Segundo e Morais Junior, para que se 

chegue a uma tributação considerada ideal pela sociedade que a ela se submete, em vez de se 

procurar defender uma tributação sobre esta ou aquela base, ou por esta ou aquela alíquota, 

deve-se defender que a tributação seja estabelecida por meios democráticos, havendo efetiva 

representação da sociedade não apenas na elaboração das leis disciplinadoras da relação 

tributária, mas também nas decisões referentes aos gastos efetuados com o produto 

arrecadado. Além disso, propõe-se também que a tributação seja implementada com o uso de 

                                            
247 COSTA, Regina Helena. Princípio da Capacidade Contributiva. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 31. 
248 Ibid., p. 46. 
249 Ibid., 47. 
250 Ibid., p. 55. 
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meios que favoreçam a sua aceitação, respeitando-se os princípios de legitimação como o da 

boa-fé, da confiança, da segurança jurídica, da transparência e da capacidade contributiva.
251

 

Ainda segundo os autores, tributos instituídos democraticamente tenderão a ser 

mais justos ou, pelo menos, adequados a quem os paga, evitando que uma classe os atire 

sobre as outras e extraia para si os benefícios obtidos com o produto da arrecadação.
252

 

Se todos decidem como tributar e como gastar, isso é evitado, conforme entende 

Aliomar Baleeiro, ao afirmar que a tributação, como fato político, está 

 

[...] visceralmente ligada à luta de classes por ser esta elemento subjacente do 

fenômeno da conquista e manutenção do poder. Ontologicamente considerada, a 

Política tem por objeto o estudo do poder como fenômeno social. Tributar ― exigir 

dinheiro sob coação ― é uma das manifestações do exercício do poder. A classe 

dirigente, em princípio, atira o sacrifício às classes subjugadas e procura obter o 

máximo de satisfação de suas conveniências com o produto das receitas. Em um país 

governado por uma elite de fazendeiros, por exemplo, é pouco provável que o 

imposto de renda sobre proventos rurais seja aplicado com o rigor com que atinge os 

demais rendimentos e bens. Foi o que fizeram a nobreza e o clero por toda a parte. 

Mais tarde, quando as despojou do poder político, a burguesia preferiu sistemas 
tributários que distribuíssem a carga fiscal predominantemente sobre o proletariado. 

É a fase do apogeu dos impostos reais, como o de consumo.253 

 

É, portanto, possível defender uma tributação que seja consentida, democrática, 

que observe os princípios de legitimação, bem como que respeite a capacidade contributiva e 

a extrafiscalidade, cujos contornos serão delineados nos tópicos seguintes, além de decorrer 

da solidariedade social, como já visto. 

 

4.2 Princípios de legitimação 

 

Para que a tributação seja legítima ou assim seja considerada por quem a ela se 

submete, é preciso que ela seja calcada em uma legislação clara e acessível, bem como 

cobrada em relações fundadas na lealdade, na boa-fé e na transparência. Na visão de Ricardo 

Lobo Torres, são os princípios de legitimação que fazem com que o ônus tributário seja aceito 

por quem a ele se deve submeter, incrementando consideravelmente a eficácia das normas 

correspondentes, que não se podem apoiar apenas, ou predominantemente, na repressão.
254

 O 

autor assim assevera: 

                                            
251 MACHADO SEGUNDO; MORAIS JUNIOR, op. cit. 
252 Ibid. 
253 BALEEIRO, op. cit., p. 231-232. 
254 TORRES, Ricardo Lobo. Liberdade, consentimento e princípios de legitimação do Direito Tributário. Revista 

Internacional de Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey. Vol. 5. jan/jun. 2006, p. 225. 
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Com o refluxo do positivismo e a reafirmação do liberalismo, depois da 2ª Guerra 

Mundial, buscam-se novos caminhos para a retomada do estudo sobre a legitimação. 

Em um primeiro momento assiste-se ao renascimento do direito natural, com a 

legitimação operando pela concretização do sistema de valores. Após a virada 

kantiana (anos 70), dá-se o retorno à ideia de contrato social e se reafirmam os 

valores da liberdade, justiça e segurança, em contraponto com a democracia, que se 

concretizam com a intermediação dos princípios formais da igualdade, ponderação 

e razoabilidade. De feito, com a emergência do Estado Democrático Fiscal, retorna 

o problema da fundamentação, que agora vai se afirmar-se na via de legitimação 

pragmática, discursiva ou deliberativa.255 

 

Conforme afirma Torres, o poder de tributar encontra sua justificativa fora de si, 

legitimando-se pelo equilíbrio entre a liberdade e o consentimento. Ainda segundo esse autor, 

o poder de tributar se legitima pela constitucionalização da liberdade, da justiça e da 

segurança, com a intermediação da razoabilidade, da ponderação, da igualdade, da 

transparência, da eficiência, da simplificação, da clareza e da proteção da concorrência fiscal. 

Além disso, com a concretização dos princípios de direitos humanos (propriedade e trabalho), 

de justiça (capacidade contributiva) e de segurança (legalidade e consentimento), que o 

limitam.
256

 

Portanto, cabe ao Estado agir, em sua atividade financeira, com clareza e 

transparência,
257

 tanto na legislação tributária arrecadatória quanto no gasto público, quando 

da elaboração do orçamento e controle de sua execução. Vale salientar que sem clareza e 

simplicidade não se obtém a tributação segundo a capacidade contributiva e a solidariedade, 

uma vez que a legislação obscura leva, muitas vezes, à injustiça fiscal.  

Com relação à transparência fiscal, ressalte-se que esta aparece como exigência no 

artigo 150, § 5º da Constituição Federal,
258

 determinando que a lei
259

 crie condições para que 

                                            
255 Ibid., p. 225. 
256 Ibid., p. 225-226. 
257 Ricardo Lobo Torres faz uma distinção entre a transparência fiscal e a clareza. Para o autor, a transparência é 

“um princípio constitucional implícito. Sinaliza no sentido de que a atividade financeira deve se desenvolver 

segundo os ditames da clareza, abertura e simplicidade. Dirige-se assim ao Estado como à Sociedade, tanto aos 

organismos financeiros supranacionais quanto às entidades não-governamentais. Baliza e modula a problemática 

da elaboração do orçamento e da sua gestão responsável, da criação de normas antielisivas, da abertura do sigilo 

bancário e do combate à corrupção” (TORRES, op. cit., 2006, p. 226). Já a clareza “sinaliza no sentido de que o 

direito tributário deve ser claro, simples, exato, determinado, correto do ponto de vista vernacular e sem 

contradições em sua enunciação, de tal forma que o contribuinte possa conhecer em toda a sua extensão o 
conteúdo do dever de pagar o tributo. O princípio da clareza não se confunde com o da transparência, pois este é 

mais amplo, atinge todo o relacionamento entre o Fisco e o contribuinte e vincula os dois sujeitos da obrigação 

tributária” (Ibid., p. 229). Neste trabalho, a expressão “transparência fiscal” é utilizada neste sentido mais amplo, 

por ser o uso mais comum. 
258 “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: 

[...] 

§ 5º - A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam 

sobre mercadorias e serviços”. 
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o consumidor conheça a carga tributária a que se sujeita. Apesar da dificuldade de aplicação 

efetiva, em especial, pela complexidade da tributação indireta, o enunciado evidencia a 

preocupação do constituinte com o assunto, dado seu efeito político imediato, haja vista que o 

cidadão consciente de que paga tributos tende a exigir maior responsabilidade de seus 

governantes. 

Daí, também, a imprescindível importância dos Programas de Educação Fiscal, 

que têm como proposta “instrumentalizar o cidadão para a melhoria de toda a sociedade, num 

ato de conhecer para transformar, fazendo a intercessão do conhecimento com a ação 

crítica”,
260

 fazendo, assim, com que as pessoas se conscientizem a respeito da necessidade de 

cumprirem seus deveres, que, assim, efetivam-se muito mais eficazmente do que quando 

fundados essencialmente no medo da coação. 

Quanto ao gasto, vale insistir que a absoluta separação entre Direito Financeiro e 

Direito Tributário levou este último a se transformar em um Direito “Arrecadador”, 

despreocupado com os fins a que se destina a tributação. Esses fins, porém, são 

indispensáveis para que se afira a adequação, a necessidade e a não excessividade do tributo 

que lhe serve de meio. Não é preciso muito esforço para concluir que a forma mais equânime 

de instituição e arrecadação de tributos pode ter todos os seus méritos destruídos com a 

equivocada aplicação do que for arrecadado. Por isso, Dworkin defende que o produto 

arrecadado pela tributação seja utilizado para financiar programas que realizem os ideais 

inerentes à dignidade humana, ao afirma que: 

 

Taxes are the principal mechanism through which government plays this 
redistributive role. It collects money in taxes at progressive rates so that the rich pay 

a higher percentage of their income or wealth than the poor, and it uses the money it 

collects to finance a variety of programs that provide unemployment and retirement 

benefits, health care, aid to children in poverty, food supplements, subsidized 

housing, and other benefits.261 

 

                                                                                                                                        
259 Nesse sentido, vale ressaltar a edição da Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012, que determina que deverá 

constar, dos documentos fiscais ou equivalentes, a informação do valor aproximado correspondente à totalidade 

dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda, 

por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em todo território nacional. 
260 SILVA, Imaculada Maria Vidal da. Reflexões conceituais e práticas do Programa Estadual de Educação 
Fiscal do Ceará. In: TORRES NETO, Argemiro; MACHADO, Sandra Maria Olimpo [Coord.]. 15 anos do 

Programa de Educação Fiscal do Estado do Ceará: memória e perspectivas. Fortaleza: Fundação SINTAF, 

2014, p. 52. 
261

 DWORKIN, op. cit., 2006, p. 92. Em tradução livre: “Os impostos são o principal mecanismo através do qual 

o governo desempenha este papel redistributivo. Ele recolhe o dinheiro de impostos com alíquotas progressivas 

para que os ricos paguem uma percentagem mais elevada de sua renda ou riqueza do que os pobres, e ele usa o 

dinheiro que recolhe para financiar uma variedade de programas que fornecem seguro desemprego e 

aposentadoria, saúde, ajuda às crianças em situação de pobreza, suplementos alimentares, habitação subsidiada e 

outros benefícios”. 
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Dessa forma, é possível perceber que uma tributação democrática, que observe os 

princípios de legitimação, assim entendida aquela que seja fundada numa legislação clara, 

transparente, cobrada em relações baseadas na boa-fé, que decorra do princípio da 

solidariedade, adequada à capacidade contributiva, seria dotada de maior eficácia, em especial 

na medida em que torna factível uma sociedade livre, justa e solidária, atenta à consecução de 

seus objetivos, conforme determina a Constituição Federal. 

 

4.3 Adequação da tributação à capacidade contributiva 

 

Conforme já exposto anteriormente, a Constituição Federal garante condições 

mínimas de existência digna às pessoas, como se pode perceber da leitura do seu artigo 3º, 

que, ao trazer os objetivos fundamentais da República Federativa, coloca entre esses 

“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”, bem 

como “promover o bem de todos, sem preconceitos”. Isso exige do Estado ações positivas que 

garantam a todos um padrão aceitável de subsistência. Além disso, o Estado não pode se 

omitir diante das desigualdades sociais existentes, devendo atuar no sentido de corrigi-las. 

Para tanto, é preciso que o Estado, por meio da tributação, obtenha os recursos necessários às 

atividades destinadas ao oferecimento de iguais oportunidades para todos. 

Consoante aduzem Buffon e Matos, no Estado Democrático de Direito, existe 

uma atenção especial à igualdade substancial, na medida em que este modelo de Estado busca 

oportunizar para todos os mesmos direitos básicos de acesso à saúde, educação, cultura, entre 

outros direitos sociais. Assim, o Estado deve pautar suas ações pela ideia de isonomia, que 

deve ser um comando para todo o ordenamento jurídico, vinculando os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário.
262

 

Nesse contexto, o princípio da capacidade contributiva
263

 passa a ocupar papel 

principal na implementação da igualdade, na área tributária, haja vista que corresponde ao 

critério primordial que autoriza tratamentos desiguais no campo tributário. De acordo com 

Schoueri: 

 

                                            
262 BUFFON; MATOS, op. cit., p. 152. 
263

 Segundo Marco Aurélio Greco, a capacidade contributiva é fundamento dos impostos, o que significa dizer 

que onde ela não se encontra não haverá espaço para a tributação e a eventual exigência feita será 

inconstitucional. Ela é também o limite da tributação, não podendo a exigência ultrapassar uma dimensão 

razoável à vista do pressuposto de fato, o que traz à tona os temas da vedação ao confisco e da determinação da 

dimensão da tributação que, se ultrapassada, faz com que a sociedade se torne refém do Estado (GRECO, op. 

cit., p. 180). 
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[...] o Princípio da Capacidade Contributiva é o corolário, em matéria dos impostos, 

empréstimos compulsórios e contribuições sociais, do Princípio da Igualdade. Como 

este exige um parâmetro, a Capacidade Contributiva vem preencher a exigência do 

Princípio da Igualdade, conferindo critério para a comparação de contribuintes.264 

 

Nesse mesmo sentido, Roque Antonio Carrazza afirma que o princípio da 

capacidade contributiva se encontra ligado ao princípio da igualdade e ajuda a realizar, na 

área tributária, os ideais republicanos. Para o autor, é justo que quem tem muito, em termos 

econômicos, pague mais imposto do que quem tem pouco. Quem tem maior riqueza deve 

contribuir mais para a manutenção da coisa pública. Acrescente-se, ainda, que a capacidade 

contributiva concretiza, em matéria de impostos, a igualdade tributária e a Justiça Fiscal.
265

 

Tal ideia também é defendida por Casalta Nabais, ao enunciar que: 

 

O princípio da igualdade de tributação, assente no princípio da capacidade 

contributiva, diz-nos que as pessoas são tributadas em conformidade com a 

respectiva capacidade contributiva, o que significa, de um lado, que ficarão 

excluídos do campo da incidência dos impostos, aquelas pessoas que não disponham 

dessa capacidade e, de outro lado, que face a detentores de capacidade contributiva, 

os contribuintes com a mesma capacidade pagarão o(s) mesmo(s) imposto(s) 

(igualdade horizontal) e os contribuintes com diferente capacidade pagarão 

diferentes impostos, seja em termos qualitativos, seja em termos quantitativos 

(igualdade vertical). O que significa, como já referimos, que a exigência da 
tributação em conformidade com a capacidade contributiva mais não é do que uma 

expressão específica do princípio da igualdade para o domínio dos impostos, pelo 

que concordamos com K. TIPKE que, ao contestar o preceito exposto por U. H. 

SCHNEIDER para integrar a Lei Fundamental alemã (“a tributação realiza-se de 

acordo com o princípio da igualdade e da capacidade contributiva individual”), 

justamente observa que o princípio da igualdade e o princípio da capacidade 

contributiva não se justapõem cumulativamente, constituindo antes o princípio da 

capacidade contributiva o critério de comparação com base no qual se mede a 

igualdade da tributação.266 

 

De acordo com Ricardo Lobo Torres, a capacidade contributiva
267

 se subordina à 

ideia de justiça distributiva, uma vez que determina que cada um pague seu imposto de acordo 

com a sua riqueza, atribuindo, assim, conteúdo ao critério de que a justiça consiste em dar a 

                                            
264 SCHOUERI, op.cit., p. 345-346. 
265 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2015, p. 103-104. 
266 NABAIS, op. cit., 2012, p. 443-444. 
267 Interessante notar, como faz Regina Helena Costa, a distinção entre os conceitos de capacidade contributiva 
absoluta e capacidade contributiva relativa. Consoante escreve a autora: “Fala-se em capacidade contributiva 

absoluta ou objetiva quando se está diante de um fato que se constitua uma manifestação de riqueza; refere-se o 

termo, nessa acepção, à atividade de eleição, pelo legislador, de eventos que demonstrem aptidão para concorrer 

às despesas públicas. Tais eventos, assim escolhidos, apontam para a existência de um sujeito passivo em 

potencial. Diversamente, a capacidade contributiva relativa ou subjetiva ― como a própria designação indica ― 

reporta-se a um sujeito individualmente considerado. Expressa aquela aptidão de contribuir na medida das 

possibilidades econômicas de determinada pessoa. Nesse plano, presente a capacidade contributiva in concreto, 

aquele potencial sujeito passivo torna-se efetivo ― apto, pois, a absorver o impacto tributário (COSTA, op. cit., 

p. 28). 
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cada um o que é seu. O autor afirma que “existe igualdade no tributar cada qual de acordo 

com a sua capacidade contributiva, mas essa tributação produz resultados desiguais por se 

desigualarem as capacidades contributivas individuais”.
268

 

Para Luciano Amaro, a capacidade contributiva também se avizinha da igualdade, 

haja vista que, ao se adequar os tributos à capacidade contributiva dos contribuintes, deve-se 

buscar um modelo de tributação que não ignore as diferenças evidenciadas nas diferentes 

situações eleitas como hipóteses de incidência, o que corresponde a um dos aspectos da 

igualdade, que é o de tratar os desiguais de forma desigual.
269

 Pela clareza da lição, vale 

transcrever o seguinte trecho do mesmo autor: 

 

O princípio da capacidade contributiva inspira-se na ordem natural das coisas: onde 

não houver riqueza é inútil instituir imposto, do mesmo modo que em terra seca não 

adianta abrir poço à busca de água. Porém, na formulação jurídica do princípio, não 

se quer apenas preservar a eficácia da lei de incidência (no sentido de que esta não 
caia no vazio, por falta de riqueza que suporte o imposto); além disso, quer-se 

preservar o contribuinte, buscando-se evitar que uma tributação excessiva 

(inadequada à sua capacidade contributiva) comprometa os seus meios de 

subsistência, ou o livre exercício de sua profissão, ou a livre exploração de sua 

empresa, ou o exercício de outros direitos fundamentais, já que tudo isso relativiza 

sua capacidade econômica.270 

 

A capacidade contributiva, portanto, encontra-se fortemente ligada ao princípio da 

igualdade, decorrente do próprio modelo de Estado Democrático de Direito adotado, que 

pretende dar oportunidades iguais a todos, a fim de buscar reduzir as desigualdades sociais. 

Isso faz com que as pessoas não possam ser tributadas de outra forma que não seja aquela em 

que os mais abastados contribuam de maneira mais acentuada com as despesas públicas, em 

favor dos demais cidadãos sem capacidade para fazê-lo, mas com o cuidado de não se 

cometer excessos nessa atividade.
271

 

                                            
268 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 18ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 

93. 
269 AMARO, op. cit., p. 138. Nesse mesmo sentido, Klaus Tipke leciona que o princípio da capacidade 

contributiva significa: “todos devem pagar impostos segundo o montante de renda disponível para o pagamento 

de impostos. Quanto mais alta a renda disponível, tanto mais alto deve ser o imposto. Para contribuintes com 

rendas disponíveis igualmente altas o imposto deve ser igualmente alto. Para contribuintes com rendas 

disponíveis desigualmente altas o imposto deve ser desigualmente alto (TIPKE; YAMASHITA, op. cit., p. 31). 
270 AMARO, op. cit., p. 137. 
271 Por isso, Tipke, de forma tão veemente, afirma: “A justa repartição da carga tributária total entre os cidadãos 

é imperativo ético para todo Estado de Direito. Num Estado de Direito merecedor deste nome o Direito 

positivado em leis fiscais deve ser Ética aplicada. A moral da tributação corresponde à ética fiscal, é o 

pressuposto para a moral fiscal dos cidadãos. Política fiscal tem de ser política de justiça, e não mera política de 

interesses. A tributação seria um procedimento sem dignidade ética se impostos pudessem ser arrecadados de 

qualquer maneira, se o legislador pudesse ditar as leis fiscais de qualquer maneira. Também a maioria 

parlamentar está, num Estado de Direito, sujeita à Ética. Ela também deve observar os princípios da justiça, não 

podendo invocar de qualquer maneira sua força quantitativa” (TIPKE; YAMASHITA, op. cit., p. 27-28). 
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Importante ressaltar que a capacidade contributiva também tem íntima conexão 

com a solidariedade social. Conforme exposto no capítulo anterior, em decorrência da 

solidariedade social, o Estado deve contar com o suporte de todos os seus cidadãos, que são 

destinatários do dever de pagar tributos, nos limites de sua capacidade de contribuir, 

possuindo, assim, um conjunto de direitos e deveres, uma vez que não se podem entender os 

direitos fundamentais por completo sem que sejam considerados os respectivos deveres 

fundamentais. 

Assim, de acordo com Buffon e Matos, no Estado Democrático de Direito, a 

exigência da tributação de acordo com a capacidade contributiva significa um dever e um 

direito, uma vez que se exigem do Estado ações efetivas a fim de garantir um conjunto 

mínimo de direitos fundamentais capaz de propiciar uma existência digna e reduzir as 

desigualdades sociais e econômicas. Por outro lado, o adequado cumprimento do dever 

fundamental de pagar tributos ocorre, segundo os autores, sob dois enfoques: 

 

a) o dever fundamental de contribuir de acordo com a capacidade contributiva, para 

que o Estado tenha os recursos necessários para realizar os direitos fundamentais; b) 

o direito de não ser obrigado a contribuir acima das possibilidades, ou seja, 

desproporcionalmente à capacidade contributiva, pois isso se constituiria afronta 
direta ao princípio da dignidade da pessoa humana, por restar afetado o mínimo vital 

a uma existência digna.272 

 

Desse entendimento, não parece discrepar Ricardo Lobo Torres, ao afirmar que a 

“legitimação do princípio da capacidade contributiva é pragmática e ocorre com a 

intermediação dos princípios da igualdade, ponderação, razoabilidade, transparência e 

responsabilidade”,
273

 defendendo ainda que “a solidariedade entre os cidadãos deve fazer com 

que a carga tributária recaia sobre os mais ricos, aliviando-se a incidência sobre os mais 

pobres e dela dispensando os que estão abaixo do nível de sobrevivência”.
274

 

De acordo com Marciano Seabra de Godoi, no Direito Constitucional Tributário 

contemporâneo de diversos países, o princípio da capacidade contributiva ou capacidade 

econômica encontra fundamento na solidariedade social. Na Alemanha, Espanha e Itália, a 

doutrina e jurisprudência compreendem a capacidade contributiva como o critério preferencial 

                                            
272 BUFFON; MATOS, op. cit., p. 157. 
273 TORRES, 2005, op. cit. p. 300. 
274 Ibid., p. 301. 
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para fazer atuar, no campo tributário, o princípio da igualdade, o que é visto como uma 

aplicação do princípio da solidariedade social sobre a repartição do ônus tributário.
275

 

Por isso, o autor afirma que a “capacidade econômica é o elo fundamental que une 

o tributo e a solidariedade social”.
276

 Relação essa que se dá pelo caráter informador do 

conjunto do sistema tributário que tem o referido princípio, aduzindo ainda que: 

 

Com efeito, o mínimo que se pode esperar de um Direito Tributário positivo em 

termos de solidariedade é que o conjunto de impostos ou o sistema tributário 

globalmente considerado responda às exigências da capacidade econômica (a qual, 

como visto, está fundamentada na solidariedade social). Por isso, diversas 

Constituições contemporâneas afirmam a capacidade econômica ao mesmo tempo 
em que exigem que o sistema tributário seja ‘inspirado em critérios de 

progressividade’ (art. 53 da Constituição italiana), seja ‘justo e inspirado nos 

princípios da igualdade e progressividade’ (art. 31 da Constituição espanhola).277 

 

Do exposto, percebe-se que a capacidade contributiva decorre do modelo de 

Estado adotado pela Constituição Federal de 1988, tendo origem na igualdade substancial e 

no princípio da solidariedade social, e não, como entendem muitos, simplesmente na 

literalidade do disposto no § 1º, do artigo 145 da Constituição do Brasil.
278

 

Nos termos defendidos por Buffon, deve-se, primeiramente, ter em mente que é 

hermeneuticamente inadequado centrar a discussão acerca da interpretação do disposto no § 

                                            
275 GODOI, op. cit., p. 156-157. Esse entendimento é compartilhado por Luís Eduardo Schoueri, que afirma: 

“Vale, aqui, o que já foi dito acerca do princípio da solidariedade, que constitui um dos objetivos da República, 

consagrados no art. 3º, I, da Constituição Federal. É em nome desse princípio que se afirma que o critério 

aceitável para a diferenciação dos contribuintes será aquele que atingir a máxima: cada um contribuirá com 

quanto puder para o bem de todos. Eis o objetivo da construção de uma nação fundada na solidariedade entre 

seus membros. No capítulo do sistema tributário nacional, encontra-se, nos princípios gerais, a explicitação da 
solidariedade, sob o manto do Princípio da Capacidade Contributiva (art. 145, § 1º, da Constituição Federal). 

Daí, pois, mais uma vez, conclui-se que atende ao Princípio da Igualdade a eleição, pelo legislador, de uma 

hipótese que permita distinguir entre os que têm e os que não têm capacidade contributiva” (SCHOUERI, op. 

cit., p. 345). 
276 Ibid., p. 160. Esse é também o pensamento de Roque Antonio Carrazza, que leciona o seguinte: “O princípio 

da capacidade contributiva está conectado ao princípio da solidariedade, pelo qual aqueles que podem devem 

pagar impostos para o bem-estar de todos, inclusive daqueles que não podem fazê-lo, pois isso privaria estes 

últimos do mínimo existencial a uma existência digna. Importante destacar que o legislador tem o dever, 

enquanto descreve a norma jurídica instituidora dos impostos, não só de escolher fatos que exibam conteúdo 

econômico, como de atentar para as desigualdades próprias das diferentes categorias de contribuintes, sejam eles 

pessoas físicas ou jurídicas. Os impostos, quando ajustados à capacidade contributiva, permitem que os cidadãos 
cumpram, perante a comunidade, seus deveres de solidariedade política, econômica e social. Os que pagam este 

tipo de exação devem contribuir para as despesas públicas não em razão daquilo que recebem do Estado, mas de 

suas potencialidades econômicas. Com isso, ajudam a remover os obstáculos de ordem econômica e social que 

limitam, de fato, a liberdade e a igualdade dos menos afortunados” (CARRAZZA, op. cit., p. 105). 
277 GODOI, op. cit., p. 160. 
278 “Art. 145. [...] § 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 

capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir 

efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte”. 
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1º do art. 145 da Constituição à análise dos termos contidos no referido dispositivo.
279

 

Conforme a lição do autor: 

 

O princípio da capacidade contributiva, diferentemente do que sustentam muitos, 

não está fundamentado no §1º do art. 145 da CF/88. Ele decorre do caráter do 

modelo de Estado constituído pela Carta brasileira de 1988 (Estado Democrático de 

Direito), o qual está alicerçado nos princípios da dignidade da pessoa humana, da 

igualdade substancial e da solidariedade. Isto é, não há de se falar em Estado 

Democrático de Direito, se esse não tiver como objetivo a redução das 

desigualdades sociais, a construção de uma sociedade solidária, que esteja apta a 

assegurar igual dignidade a todos os seus membros.280 

 

É preciso superar a interpretação de que a previsão contida, no dispositivo 

mencionado, aplica-se somente aos “impostos”, “pessoais”, “sempre que possível”. Vale 

ressaltar que, consoante Buffon,
281

 o princípio da capacidade contributiva não encontra 

fundamento no enunciado contido no art. 145, § 1º, da Constituição brasileira. Ao contrário, é 

esse princípio que fundamenta o dispositivo constitucional, que tem natureza de regra 

jurídica.
282

 

Explicam Buffon e Matos que “é necessário compreender e interpretar 

adequadamente os dispositivos constitucionais que estejam aptos a concretizar os objetivos e 

fundamentos da Constituição, dentre os quais o princípio da capacidade contributiva”.
283

 Para 

tanto, assinalam: 

 

Uma interpretação hermeneuticamente adequada requer que se tenha presente a 

diferença ontológica e, por consequência, significa divorciar-se das concepções 

metafísicas que não percebem a diferença entre ser e ente e que acreditam ser 

possível que, a partir de um método, se obtenha a verdade. Assim, a interpretação 

realizada por parte da doutrina e jurisprudência acerca do disposto no § 1º do art. 

145 da Constituição, mostra-se hermeneuticamente inadequada, pois não considera a 

                                            
279 BUFFON, op. cit., p. 170. 
280 Ibid., p. 175. 
281 Ibid., p. 174. 
282 Oportuno mencionar, nesse tocante, a divisão das normas jurídicas em princípios e regras. Em consonância 

com o pensamento de Robert Alexy, Virgílio Afonso da Silva leciona que: “O elemento central da teoria dos 

princípios de Alexy é a definição de princípios como mandamentos de otimização. Para ele, princípios são 

normas que exigem que algo seja realizado na maior medida possível diante das possibilidades fáticas e jurídicas 

existentes. Isso significa, entre outras coisas, que, ao contrário do que ocorre com as regras jurídicas, os 

princípios podem ser realizados em diversos graus. A ideia regulativa é a realização máxima, mas esse grau de 
realização somente pode ocorrer se as condições fáticas e jurídicas forem ideais, o que dificilmente ocorre nos 

casos difíceis. Isso porque, ainda que nos limitemos apenas às condições jurídicas, dificilmente a realização total 

de um princípio não encontrará barreiras na proteção de outro princípio ou de outros princípios. É justamente a 

essa possível colisão que Alexy quer fazer referência quando fala em ‘condições jurídicas’. Como já se viu ― e 

como se verá também a seguir -, no caso das regras a aplicação não depende de condições jurídicas do caso 

concreto, pelo menos não nesse sentido apontado. É dessa diferença de estrutura que decorrem as diferentes 

formas de aplicação das normas jurídicas: a subsunção e o sopesamento” (SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos 

fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 46). 
283 BUFFON; MATOS, op. cit., p. 175-156. 
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diferença ontológica entre ente/texto e ser/norma. Além do mais, boa parte dos 

preconceitos que embasam o entendimento a respeito do enunciado contido no 

referido dispositivo, foi construída a partir de uma realidade e de um contexto 

histórico superado, tendo sido gerados, portanto, com amparo num modelo de 

Estado liberal-individualista que, ao menos formalmente, não mais está vigente.284 

 

Percebe-se, portanto, que o § 1º do artigo 145 da Constituição se trata de uma 

regra, que tem fundamento no princípio da capacidade contributiva, que, por sua vez, faz com 

que a carga tributária seja dividida de forma justa, a fim de que sejam alcançados os objetivos 

fundamentais da República. Do contrário, “as desigualdades sociais, ao invés de serem 

reduzidas, serão ampliadas, a miséria continuará aviltando a dignidade humana, e a meta da 

solidariedade social permanecerá como mera utopia acadêmica”.
285

 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o princípio da capacidade contributiva não 

se aplica apenas aos impostos, mas também às demais espécies tributárias, embora só aqueles 

estejam expressos, no dispositivo constitucional. Segundo Luciano Amaro, “outras espécies 

tributárias podem levar em consideração a capacidade contributiva, em especial as taxas,
286

 

cabendo lembrar que, em diversas situações, o próprio texto constitucional veda a cobrança de 

taxas em hipóteses nas quais não se revela a capacidade contributiva (cf., p. ex., art. 5º, 

LXXVII)”.
287

 

Vale ressaltar, ainda, a questão da aplicação do princípio da capacidade 

contributiva a todos os impostos, que, segundo Casalta Nabais, ele tem uma aplicação 

diferente conforme o tipo de imposto, seja sobre o rendimento, sobre o patrimônio ou sobre o 

consumo.
288

 Nos impostos sobre o rendimento ou sobre o patrimônio, a tributação é medida 

                                            
284

 Ibid., p. 178. 
285 Ibid., p. 179. 
286 Regina Helena Costa entende pela aplicação da capacidade contributiva a outros tributos vinculados que não 

apenas os impostos, mas é contrária à aplicação às taxas, no que se manifesta da seguinte forma: “O princípio da 

capacidade contributiva aplica-se somente aos tributos não vinculados a uma atuação estatal, vale dizer aos 

impostos, e assim também às contribuições sociais e aos empréstimos compulsórios, quando a materialidade de 

suas hipóteses de incidência assumir a feição daqueles tributos. Afasta-se a possibilidade de aplicação do 

princípio da capacidade contributiva no que concerne aos tributos vinculados, já que a mesma é um critério 

absolutamente estranho à autuação estatal considerada como pressuposto da exigência tributária” (COSTA, op. 

cit., p. 113). 
287 AMARO, op. cit., p. 140-141. 
288 Roque Antonio Carrazza entende que o princípio não é aplicável a todos os impostos, aduzindo o seguinte: 
“Impostos há, porém, que, por sua natureza, não permitem que se atenda ao princípio da capacidade contributiva. 

É o caso do ICMS, que, positivamente, com ele não se coaduna. De fato, a carga econômica deste imposto é 

repassada para o preço da mercadoria. Quem a suporta não é o contribuinte (o comerciante, o industrial ou o 

produtor que praticou a operação mercantil ou o prestador do serviço de transporte transmunicipal ou de 

comunicação), mas o consumidor final da mercadoria ou o fruidor dos serviços. Este, ao adquirir mercadoria ou 

ao fruir o serviço, vê repassada no preço a carga econômica do ICMS. Ora, tal carga é idêntica para todos os 

consumidores finais, sejam eles ricos ou pobres. Exemplificando, se um milionário e um mendigo comprarem, 

cada um para si, um maço de cigarros, da mesma marca, suportarão a mesma carga econômica do imposto. 

Vemos, portanto, que não é da índole do ICMS ser graduado de acordo com a capacidade econômica dos 
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de acordo com a capacidade contributiva real e individualmente considerada de quem integra 

a relação jurídica tributária. Nos impostos sobre o consumo, por sua vez, a tributação é 

medida a partir de uma capacidade contributiva objetiva e típica, estabelecida numa relação 

lógica entre a capacidade de adquirir bens e serviços e a capacidade contributiva (a 

capacidade de suportar o encargo tem por base os bens e serviços adquiridos), o que significa 

que a capacidade contributiva não é incompatível com os impostos indiretos, ainda que de 

uma forma menor do que a consubstanciada nos impostos diretos.
289

 

Com relação à expressão “sempre que possível”, de acordo com Hugo de Brito 

Machado, ela pode levar à interpretação de que o princípio da capacidade contributiva 

somente será observado quando possível. No entanto, segundo o autor, “o sempre que 

possível, do § 1º do art. 145, diz respeito apenas ao caráter pessoal dos tributos, pois na 

verdade nem sempre é tecnicamente possível um tributo com caráter pessoal”,
290

 revelando, 

também, concordar que a capacidade contributiva não é aplicável somente aos impostos. 

Segundo Douglas Yamashita, o princípio da capacidade contributiva será 

aplicável, salvo se for impossível. Isso se deve ao fato de que esse princípio consiste no 

próprio princípio da igualdade aplicado em matéria tributária e a igualdade não tem nenhuma 

cláusula restritiva.
291

 Ainda consoante o doutrinador, “o art. 145, § 1º, da Constituição 

Federal/1988 reconhece na expressão ‘graduados segundo a (...)’ que a capacidade econômica 

é o principal e mais adequado critério de comparação do princípio da igualdade aplicado ao 

Direito Tributário”.
292

 

Diante dessa fórmula, concretiza-se o princípio da igualdade, uma vez que, ao 

tributar os cidadãos de acordo com a capacidade contributiva, podem ser viabilizadas a 

redução das desigualdades sociais e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 

fundada na dignidade da pessoa humana. Portanto, uma tributação que se propõe que seja 

ideal tem de levar a sério a ideia de que a capacidade contributiva é o critério para a justiça no 

campo tributário, devendo-se, para tanto, analisar os aspectos que ocupam especial relevância 

com relação ao princípio em questão. 

 

                                                                                                                                        
contribuintes. Nem dos impostos que, como ele, são chamados, pela Ciência Econômica, de indiretos (v.g., o 

IPI). São tributos que, por injunção constitucional, devem ter seu encargo financeiro repassado a terceiros (em 

geral, o consumidor final). Assim, em relação a esses impostos é impossível atender à determinação da primeira 

parte do § 1º do art. 145 das CF” (CARRAZZA, op. cit., p. 127). 
289 NABAIS, op. cit., p. 480-481. 
290 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 28. ed, São Paulo: Malheiros, 2007, p. 69.  
291 TIPKE; YAMASHITA, op. cit., p. 55. 
292 Ibid., p. 56. 
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4.3.1 Mínimo existencial 

 

De acordo com Ricardo Lobo Torres, a tributação somente pode recair sobre as 

parcelas do rendimento que excedem o valor das despesas necessárias à própria substância, 

sob pena de se ferir a dignidade humana, devendo-se garantir o denominado mínimo 

existencial. Segundo sua lição: 

 

O problema do mínimo existencial se confunde com a própria questão da pobreza. 

Há um direito às condições mínimas de existência humana digna que não pode ser 

objeto de incidência fiscal e que ainda exige prestações estatais positivas. O mínimo 

existencial não tem conteúdo específico. Abrange qualquer direito, ainda que 

originalmente não-fundamental (direito à saúde, à alimentação etc.), considerado em 

sua dimensão essencial e inalienável. Sem o mínimo necessário à existência cessa a 

possibilidade de sobrevivência do homem e desaparecem as condições iniciais da 
liberdade. A dignidade humana e as condições materiais da existência não podem 

retroceder aquém de um mínimo, do qual nem os prisioneiros, os doentes mentais e 

os indigentes podem ser privados. O fundamento do direito ao mínimo existencial, 

por conseguinte, reside nas condições para o exercício da liberdade, que alguns 

autores incluem na liberdade real, na liberdade positiva ou até na liberdade para ao 

fito de diferenciá-las da liberdade que é mera ausência de constrição. O mínimo 

existencial, que não tem dicção normativa específica, está compreendido em 

diversos princípios constitucionais. O da igualdade assegura a proteção contra a 

pobreza absoluta, eis que esta resulta da desigualdade social. A igualdade, aí, é a que 

informa a liberdade, e não a que penetra nas condições de justiça, tendo em vista que 

esta vai fundamentar a política orçamentária dirigida ao combate à pobreza relativa. 

O direito ao mínimo existencial está implícito também na proclamação do respeito à 
dignidade humana, na cláusula do Estado Social de Direito e em inúmeras outras 

classificações constitucionais ligadas aos direitos fundamentais.293 

 

Em sentido semelhante, Humberto Ávila assevera que, como os impostos devem 

ser graduados segundo a capacidade econômica dos contribuintes, eles não podem aniquilar 

essa mesma capacidade, no sentido de não permitir que o sujeito passivo possa ter a 

possibilidade de desenvolver sua existência digna (art. 1º), sua livre iniciativa (art. 170, 

caput), o livre exercício de atividade econômica (art. 170, parágrafo único) e sua propriedade 

privada (art. 5º, caput, e 170, II).
294

 

Tal é a importância do mínimo existencial que Tipke o utiliza na própria definição 

do princípio da capacidade contributiva, nos seguintes termos: “Cada qual deve pagar 

impostos de conformidade com o montante de sua renda, desde que este ultrapasse o mínimo 

existencial e não deva ser empregado para obrigações privadas inevitáveis”.
295

 Explicando: 

                                            
293 TORRES, op. cit., 2011, p. 69-70. 
294 ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário: de acordo com a emenda constitucional n. 53, de 19-

12-2006. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 370. 
295 TIPKE, Klaus. Moral tributária do Estado e dos contribuintes [tradução de Luiz Dória Furquim]. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2012, p. 21. 
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caso o cidadão necessite, para sua própria existência e para o cumprimento de obrigações 

privadas inevitáveis, a sua renda não estará disponível para o pagamento de impostos, uma 

vez que, nessas condições, não existe nenhuma capacidade contributiva. 

Para Buffon e Matos, apesar de o direito ao mínimo existencial não estar previsto 

expressamente na Constituição Federal de 1988, ele decorre implicitamente do objetivo 

fundamental de “erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais”, nos termos do artigo 3º, inciso III, o que faz com que a incidência dos tributos 

dependa de uma manifestação de capacidade contributiva. Diante disso, “o imposto somente 

pode ser cobrado em relação a uma situação relevante do ponto de vista econômico que revele 

uma possibilidade presumível de que o sujeito escolhido possa contribuir para a manutenção 

dos gastos públicos”.
296

 Nesse mesmo sentido, Tipke afirma: 

 

O princípio da capacidade contributiva protege o mínimo existencial. Enquanto a 

renda não ultrapassar o mínimo existencial não há capacidade contributiva. O 

mesmo resulta da dignidade humana e do princípio do Estado Social. O princípio da 

capacidade contributiva atende a ambos os princípios. Num Estado Liberal não é 

permitido que o mínimo existencial seja subtraído pela tributação, parcial ou 

totalmente, e uma compensação seja dada em benefícios previdenciários. O Estado 

não pode, como Estado Tributário, subtrair o que, como Estado Social, deve 

devolver. Não apenas para o imposto de renda, mas para todos os impostos, o 

mínimo existencial é um tabu. O princípio da “unidade do ordenamento jurídico” 

determina que o mínimo existencial fiscal não fique abaixo do mínimo existencial 
do direito da seguridade social.297 

 

Ainda sobre o tema, Buffon e Matos asseveram que, se por um lado, a capacidade 

contributiva exige que o dever de pagar tributos seja cumprido mais expressivamente por 

aqueles que mais abastados, por outro, resulta ser impraticável a tributação sobre o mínimo 

existencial ao ser humano. Em qualquer modelo de Estado, especialmente no modelo atual, 

não se pode admitir que o cidadão desprovido de capacidade econômica para sustentar a si e à 

sua família com a devida dignidade seja obrigado a custear os gastos públicos, ainda mais 

quando o Estado não realiza as promessas mais básicas a que se comprometeu, tais como o 

acesso à saúde, educação, segurança, moradia, entre outros direitos fundamentais.
298

 Daí os 

autores explicitarem o seguinte: 

 

a) não pode haver incidência tributária do imposto de renda sobre salários 

insuficientes para fazer frente à necessidades básicas dos cidadãos, bem como dever 

                                            
296 BUFFON; MATOS, op. cit., p. 165. 
297 TIPKE; YAMASHITA, op. cit., p. 34. 
298 BUFFON; MATOS, op. cit., p. 166. 
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ser possibilitada a dedução integral de despesas com saúde, educação e moradia da 

sua base de cálculo; 

b) não pode haver incidência de imposto sobre o patrimônio relativo a imóveis 

urbanos ou rurais, veículos automotores, transmissão de propriedade por meio de 

compra e venda, doação ou causa morits, correspondentes a valores irrisórios, por 

demonstrarem, em tese, a inexistência de capacidade contributiva; 

c) é inadmissível a cobrança de taxas e contribuições de melhorias dos cidadãos que 

possuam renda mensal insuficiente para o próprio sustento, ainda que a capacidade 

contributiva não possua aplicabilidade aos tributos vinculados idêntica a dos não 

vinculados; 

d) não se harmoniza, com a capacidade contributiva, a exigência de contribuição 
previdenciária sobre o salário mínimo, ainda que se trate de tributo sinalagmático.299 

 

Percebe-se, portanto, que é em decorrência do mínimo existencial que existem 

isenções, concedidas pela ausência de capacidade contributiva, do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) e do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS), ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior,
300

 asseguradas em suas 

respectivas legislações, no intuito de favorecer as classes mais pobres, mais duramente 

atingidas pelos tributos indiretos. Além disso, consoante leciona Ricardo Lobo Torres, “o 

imposto de renda não incide sobre o mínimo imprescindível à sobrevivência do declarante, 

nem sobre as quantias necessárias à subsistência de seus dependentes, dedutíveis da renda 

bruta”.
301

 

Vale ressaltar, ainda, que a definição do que seja o mínimo existencial variará de 

acordo com o conceito que se tiver de necessidades básicas. Para Regina Helena Costa, o 

problema é tormentoso e a decisão deverá se basear naquilo em que uma sociedade reputar 

serem “necessidades fundamentais do indivíduo e de sua família”.
302

 De acordo com Buffon e 

Mattos, uma das maneiras de se chegar a critérios de definição seria analisar os quadros de um 

censo demográfico e social para que o legislador obtivesse os custos necessários para a 

sobrevivência de um cidadão ou de sua família, com alimentação, vestuário, higiene, saúde, 

educação e lazer, apontando a capacidade contributiva básica média e tributando-se a partir do 

suprimento das necessidades para a sobrevivência.
303

 

                                            
299 Ibid., p. 166. 
300 Com relação ao ICMS, no Estado do Ceará, por exemplo, existe a isenção para os produtos feijão, farinha e 
rapadura, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei nº 12.670/96. Além disso, destaca-se a não incidência 

(trata-se, na verdade, de uma isenção), do ICMS nas operações de fornecimento de energia elétrica para o 

consumidor final da classe residencial com consumo mensal igual ou inferior a 50 KWh, da classe de produtor 

rural e enquadrado na classe residencial de baixa renda, com consumo mensal de 51 a 140 KWh, conforme prevê 

o art. 4º do Decreto nº 24.569/1997 (Regulamento do ICMS). 
301 TORRES, op. cit., 2011, p. 70. 
302 COSTA, op. cit., p. 74. 
303 BUFFON; MATOS, op. cit., p. 167. Nessa perspectiva, seria interessante que fosse adotado o “salário 

mínimo necessário”, calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
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Dessa forma, tendo em vista que a Constituição Federal de 1988 faz clara opção 

pela erradicação da pobreza, pela diminuição das desigualdades sociais e regionais e pelo bem 

de todos, na medida em que alicerça o Estado Democrático de Direito na dignidade da pessoa 

humana, vislumbra-se que, em uma tributação que se proponha ideal, não se pode atingir o 

mínimo existencial à sobrevivência dos cidadãos. 

Diante disso, tendo em vista que o princípio da capacidade contributiva constitui o 

critério da igualdade em matéria tributária, fazendo com que todos sejam chamados a 

contribuir com o Estado, na medida de suas possibilidades, desde que tenham capacidade 

econômica para suportar o ônus, a fim de que este obtenha recursos suficientes para o alcance 

de seus fins (objetivos fundamentais), passa-se a analisar as técnicas da progressividade e 

seletividade que concretizam o referido princípio, sendo a primeira utilizada, em regra, para 

impostos sobre a renda e o patrimônio, enquanto a segunda é aplicada usualmente aos 

impostos indiretos. 

 

4.3.2 A progressividade na busca de igualdade 

 

A adoção da progressividade das alíquotas em razão da ampliação da base de 

cálculo do fato tributável é um dos mais importantes meios para a tributação segundo a 

capacidade contributiva. Sobre o tema, é oportuna a doutrina de Ricardo Lobo Torres: 

 

O princípio da progressividade aponta no sentido de que os impostos devem ser 

cobrados por alíquotas ascendentes na proporção em que se avolume a base de 

cálculo. Quanto maior for a base de cálculo, tanto maior deverá ser também a 

alíquota, produzindo resultado crescente.304 

 

De acordo com Buffon, “a progressividade tributária implica exacerbação da 

exigência fiscal à medida que cresce a capacidade de contribuir para com a coletividade, 

sendo tal operacionalizado pela imposição de alíquotas tanto maiores quanto maior for a base 

de cálculo do tributo”.
305

 Vale ressaltar que há duas espécies de progressividade: a fiscal e a 

extrafiscal, consoante explicam Buffon e Matos: 

 

                                                                                                                                        
(DIEESE), hoje em R$ 3.299,66 (três mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), como 

valor de referência para a faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor obtido na página eletrônica 

do DIEESE. Disponível em: <http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html>. Acesso em: 01 

ago. 2015. 
304 TORRES, op. cit., 2005, p. 314. 
305 BUFFON, op. cit., p. 186. 
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A primeira implica o aumento da exigência fiscal na medida em que cresce a 

capacidade de cooperar com a sociedade, por meio de alíquotas maiores quanto 

maior for a base de cálculo. A segunda é representada pelo aumento de alíquotas 

independentemente da capacidade contributiva, com o sentido de estimular ou 

desestimular certa situação, forte nos fins da existência do próprio Estado.306 

 

Expõe Douglas Yamashita que também existem duas formas de abordar a 

progressividade. Numa primeira forma, o princípio da progressividade tem fundamento nos 

princípio da capacidade contributiva e igualdade do sacrifício. A segunda baseia-se na busca 

de redução das desigualdades econômicas e sociais. Assim, numa primeira acepção, a 

tributação progressiva é a forma de tributação que melhor obedece ao princípio da capacidade 

contributiva, pois visa a igualar os sacrifícios dos contribuintes e obter a igualdade vertical. E, 

na segunda acepção, a progressividade pode ser utilizada como instrumento de 

extrafiscalidade, seguindo objetivos de política fiscal, hipótese em que o princípio da 

capacidade contributiva fica com sua observância restrita à não tributação do mínimo 

existencial e à não utilização de tributos com efeito de confisco.
307

 

Saliente-se que a progressividade (e a seletividade, a seguir tratada), de acordo 

com Luís Eduardo Schoueri,
308

 é denominada usualmente como princípio jurídico. Isso se 

deve porque, por meio dela, concretiza-se o princípio da igualdade, percebendo-se, portanto, 

que não há que se esperar da progressividade e da seletividade uma aplicação diversa do 

princípio que concretizam. Ainda sobre essa correlação entre progressividade e a igualdade, 

Regina Helena Costa assevera: 

 

Com efeito, se a igualdade, na sua acepção material, concreta, é o ideal para o qual 

se volta todo o ordenamento jurídico-positivo, a progressividade dos impostos é a 

técnica mais adequada ao seu atingimento. Isto porque a graduação dos impostos 

meramente proporcional à capacidade contributiva dos sujeitos não colabora para 

aquele fim. Diversamente, na tributação progressiva aqueles que detêm maior 

riqueza arcarão efetivamente mais pelos serviços públicos em geral, em favor 

daqueles que pouco ou nada possuem, e, portanto, não podem pagar.309 

 

Dessa relação acima mencionada, pode-se concluir que a progressividade supera a 

regra da proporcionalidade
310

 (alíquota percentual idêntica independentemente do valor da 

                                            
306 BUFFON; MATOS, op. cit., p. 170. 
307 TIPKE; YAMASHITA, op. cit., p. 72. 
308 SCHOUERI, op. cit., p. 391. 
309

 COSTA, op. cit., p. 83. 
310 Luís Eduardo Schoueri aduz as seguintes objeções geralmente aplicadas à progressividade e que poderiam ser 

utilizados a favor da proporcionalidade: “– o preço pago pela progressividade, que se revela pela complicação 

que ela traz à estrutura do imposto: toda vez que se inserem complexidades, abrem-se espaços para contribuintes 

engenhosos encontrarem meios de fugir da tributação, implicando, daí, desigualdade entre contribuintes; ao 

mesmo tempo, a complexidade torna obscuras as implicações de qualquer nova norma tributária sobre 
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base de cálculo), posto que esta se mostra incompatível com a demanda por maior justiça 

fiscal, decorrente da adoção do modelo de Estado Democrático de Direito. É o que se extrai 

da lição de Buffon: 

 

A progressividade tributária é plenamente justificável e, portanto, compatível com o 

princípio da igualdade, de acordo com uma concepção mais adequada ao novo 

Estado Democrático de Direito. Não se trata, pois, de uma justificativa meramente 

ideológica. Trata-se da concretização do Estado Social, no qual o princípio da 

igualdade é invocado para justificar as desigualdades de tratamento em favor dos 

economicamente mais fracos, com o fim de reduzir as grandes disparidades e 

favorecer a igualação das condições concretas (ser igual em dignidade).311 

 

Nesse sentido, Carrazza
312

 afirma que a proporcionalidade atrita com o princípio 

da capacidade contributiva, haja vista que faz com que pessoas economicamente fracas e 

pessoas economicamente fortes paguem impostos com as mesmas alíquotas. Obviamente, 

como a base de cálculo do imposto a ser pago pelo economicamente mais forte é maior do que 

a base de cálculo do imposto a ser pago pelo economicamente mais fraco, o resultado de 

imposto devido será maior para o primeiro. No entanto, isso não faz cumprir a capacidade 

contributiva porque ambos estão pagando, proporcionalmente, o mesmo imposto, sem que 

seja levada em consideração a capacidade econômica de cada um. Por outro lado, a 

progressividade de alíquotas é o melhor meio de se afastarem as injustiças tributárias, vedadas 

pela Constituição Federal. Sem impostos progressivos, portanto, não há como se atingir a 

igualdade tributária, o que faz com que o sistema tributário no Brasil seja informado pela 

progressividade.
313

 

                                                                                                                                        
contribuintes individuais; - fórmula politicamente irresponsável, já que num sistema altamente progressivo, 
poucos serão aqueles sujeitos às alíquotas mais altas, o que implica que a maioria dos eleitores poderá fixar 

alíquotas aplicáveis apenas à minoria; - redução da produtividade da sociedade, impactando no processo de 

criação de capital: alíquotas progressivas desestimulam a decisão de poupar, já que reduz a taxa marginal de 

retorno após os tributos” (SCHOUERI, op. cit., p. 395). Apesar dessas críticas, não se vislumbra possível, no 

Estado Democrático de Direito, deixar de aplicar a progressividade. O próprio Schoueri explica, em seguida, que 

a progressividade é explicada por critérios de justiça distributiva, na busca de uma distribuição justa da carga 

tributária. Constata-se que a progressividade pode satisfazer a justiça horizontal e vertical: “a primeira, 

imediatamente, já que para ‘fatias’ iguais confere-se tratamento equivalente; a última, na medida em que se 

revele proporcional à diferenciação” (Ibid., p. 397). 
311 BUFFON, op. cit., p. 188. 
312 CARRAZZA, op. cit., p. 106-107. 
313 Piketty entende que “o imposto progressivo é um elemento essencial para o Estado social: ele desempenha 

um papel fundamental em seu desenvolvimento e na transformação da estrutura da desigualdade no século XX, 

constituindo uma instituição central para garantir sua viabilidade no século XXI” (PIKETTY, op. cit., p. 484). O 

autor defende, ainda, como possível a utilização de alíquotas confiscatórias no topo da hierarquia de rendas, 

alegando ser a única maneira de conter os grandes aumentos de salários observados no topo das grandes 

empresas (executivos de grandes corporações), propondo como nível ótimo alíquotas superiores a 80% nos 

países desenvolvidos. No entanto, o autor alerta o seguinte: “A precisão dessa estimativa não deve iludir: não há 

qualquer fórmula matemática ou estimativa econométrica que permita saber exatamente qual taxa deve ser 

aplicada e a partir de que nível de renda ela deve ser atingida. Apenas a deliberação coletiva e a experimentação 
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Ainda segundo o autor, os impostos progressivos levam corretamente em 

consideração que o sacrifício suportado pelo contribuinte para concorrer às despesas públicas 

é tanto maior quanto menor a riqueza que possui (e vice-versa). Além disso, permitem que o 

Estado diminua as desigualdades existentes entre as pessoas, conforme objetiva a 

Constituição de 1988. Deve-se ter em mente que os impostos com alíquotas fixas, apesar de 

sua pretensa simplicidade, agravam as diferenças sociais existentes, porque tratam de forma 

igual contribuintes que, de acordo com a capacidade econômica, não são iguais. Por isso, 

defende-se que, salvo as exceções que a própria Carta Magna alberga, “os impostos com 

alíquota fixa são inconstitucionais, por ofensa ao princípio da capacidade contributiva, que 

exige que cada contribuinte seja tributado de acordo com suas manifestações objetivas de 

riqueza”.
314

 

Cabe, ainda, destacar, de acordo com Hugo de Brito Machado Segundo,
315

 que os 

tributos sobre o patrimônio e a renda comportam o estabelecimento de alíquotas progressivas, 

podendo realizar uma tributação materialmente justa, embora, especialmente, com relação ao 

Imposto de Renda, isso não venha ocorrendo, apesar de a Constituição Federal estabelecer, 

em seu art. 153, § 2º, I, que “o imposto previsto no inciso III (imposto sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza) será informado pelos critérios da generalidade, da 

universalidade e da progressividade, na forma da lei”. 

Atualmente, por força da Lei nº 12.469, de 16/08/2011, existem, no Brasil, cinco 

alíquotas para o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), a saber, a) 0% (faixa de isenção) 

para rendimentos mensais de até R$ 1.787,77, b) 7,5% para rendimentos mensais entre R$ 

1787,78 e R$ 2.679,29, c) 15% para rendimentos mensais entre R$ 2.679,30 e R$ 3.572,43, d) 

22,5% para rendimentos mensais entre R$ 3.572,44 e R$ 4.463,81, e e) 27,5% para 

rendimentos mensais superiores a R$ 4.463,81. No entanto, vislumbra-se que a existência de 

apenas cinco alíquotas, incidentes sobre valores pequenos e extremamente próximos entre si, 

é muito pouco para abarcar, de forma adequada, toda a gama de rendimentos mensais 

possíveis das pessoas físicas, ainda mais quando se considera que, na faixa de rendimentos 

mensais superiores a R$ 4.463,81, com certeza, existem pessoas em situações econômicas 

completamente distintas sendo tributadas pela mesma alíquota de 27,5%, em desrespeito ao 

                                                                                                                                        
democrática podem desempenhar esse papel” (Ibid., p. 499). A exortação final coincide com o aqui proposto 

para uma tributação ideal, que seria aquela escolhida pelas pessoas que a ela se submetem num ambiente 

democrático. 
314 CARRAZZA, op. cit., p. 107. 
315 MACHADO SEGUNDO, op. cit., p. 213. 
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princípio da igualdade tributária e à progressividade, que, a partir de certo patamar de renda, 

praticamente deixa de existir.
316

 

Portanto, o sistema deveria ser aperfeiçoado, estabelecendo-se um maior número 

de alíquotas e uma ampliação do limite de isenção, o que faria com que o IRPF atingisse de 

forma mais significativa pessoas dotadas de efetiva capacidade contributiva, realizando a 

igualdade material no âmbito da arrecadação.
317

 

Além disso, pode-se defender a progressividade nos impostos sobre o patrimônio 

(IPTU, ITBI, IPVA, ITCD, ITR),
318

 com a aplicação de alíquotas mais elevadas quanto maior 

for o valor venal dos bens. Consoante afirma Buffon, os impostos relacionados com o direito 

de propriedade podem ser graduados segundo as peculiaridades do sujeito passivo. Pensar o 

contrário seria aceitar a conclusão de que, no Estado Democrático de Direito atual, haveria a 

proibição de serem vários tributos efetivamente graduados segundo a capacidade 

contributiva.
319

 Sustenta-se, assim, ser possível a aplicação do princípio da capacidade 

contributiva, por meio da imposição de alíquotas progressivas, em relação aos ditos impostos 

reais, haja vista que a distinção entre esses e os impostos de natureza pessoal possui uma 

tênue nitidez.
320

 

Destaque-se, nesse ponto, que o Estado do Ceará, por meio da Lei nº 15.812, de 

20 de julho de 2015, que dispõe acerca do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação 

(ITCD), estabelece a cobrança do imposto com a incidência de alíquotas que variam de 2% a 

8%, a depender do valor da respectiva base de cálculo, tanto nas transmissões causa mortis 

quanto nas decorrentes de doações. 

                                            
316

 CARRAZZA, op. cit., p. 143. Marciano Seabra de Godoi já há bastante tempo critica a forma com que vem 
sendo cobrado o IRPF, asseverando que: “O imposto de renda da pessoa física no Brasil, que segundo a 

Constituição deveria ser geral, universal e progressivo (art. 153, § 3º), revela o descaso do legislador ordinário 

(que quase sempre se limita a ratificar as medidas provisórias elaboradas pelos técnicos do Ministério da 

Fazenda) para com a capacidade econômica. A generalidade do imposto é muito pouco efetiva, pois estão 

isentos desde 1996 os lucros e dividendos distribuídos pelas pessoas jurídicas a seus sócios e acionistas. A 

progressividade do imposto resume-se a uma dualidade de alíquotas (15% e 27,5%). E, para rematar seu extremo 

descaso, o legislador ordinário fixa limites de dedução com despesas familiares (dependentes, ensino) totalmente 

irreais e aquém dos valores gastos pelas famílias e a cada ano aumenta o valor arrecadado por força dos efeitos 

inflacionários que paulatinamente vão diminuindo em termos reais o mínimo vital preservado pelo imposto 

(faixa de isenção)” (GODOI, op. cit., p. 161). 
317 MACHADO SEGUNDO, op. cit., p. 215. 
318 IPTU: Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana; ITBI: Imposto sobre transmissão “inter 

vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais 

sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; IPVA: Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores; ITCD: Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação, de quaisquer 

bens ou direitos; ITR: Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. 
319 Luciano Amaro assevera que, por ser postulado universal de justiça fiscal, o princípio da capacidade 

contributiva deve ser aplicado aos impostos reais, não podendo ser criados critérios que ofendam a presumível 

capacidade de contribuir na sua criação (AMARO, op. cit., p. 164). 
320 BUFFON, op. cit., p. 196. 
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Percebe-se, assim, que a graduação dos impostos por meio da aplicação de 

alíquotas progressivas constitui um instrumento legítimo e eficaz na busca de uma tributação 

ideal que torne possível a consecução dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil. 

 

4.3.3 A seletividade e a necessária redução da regressividade 

 

Muito se discute a respeito da aplicabilidade do princípio da capacidade 

contributiva aos tributos indiretos, haja vista que, nesses casos, o sujeito passivo da obrigação 

tributária repassa ao preço dos produtos e serviços o custo respectivo, fazendo com que o 

encargo tributário seja suportado pelo consumidor final, como ocorre no IPI e ICMS, mas não 

só neles. Consoante a lição de Hugo de Brito Machado Segundo,  

 

[...] é indireto aquele tributo que incide sobre operação, vale dizer, ato realizado por 
mais de uma pessoa (v.g., vendedor e comprador de mercadoria; prestador e tomador 

de serviço), e que tem por base de cálculo o valor dessa operação (ou o preço do 

negócio). Essa circunstância faz com que, “naturalmente”, o tributo, quando 

legalmente devido pelo prestador do serviço, ou pelo vendedor da mercadoria ― por 

outras palavras, por quem recebe o preço ―, seja acrescido ao preço e transferido ao 

comprador da mercadoria ou ao tomador do serviço, o qual, mesmo sem ter relação 

com o fisco, arca com o ônus do tributo (na condição de contribuinte de fato). Não 

obstante, as razões pelas quais isso seria “natural” em tais tributos, e não o seria nos 

demais, não são claras. Parte-se da premissa, talvez, de que isso seria “óbvio”.321 

 

Apesar das justificadas restrições à classificação dos impostos em diretos e 

indiretos, defende-se que, no Brasil, deve-se incluir, nessa classificação, os impostos que têm 

como característica a repercussão econômica do ônus tributário, que são, segundo a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o IPI, o ICMS e o ISS, bem como as 

                                            
321 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Repetição do tributo indireto: incoerências e contradições. São 

Paulo: Malheiros, 2011, p. 18-19. Interessante também a observação precisa de Douglas Yamashita que afirma 

que a distinção entre contribuinte de direito e contribuinte de fato é enganosa, posicionando-se nos seguintes 
termos: “A velha distinção entre contribuinte de jure e contribuinte de facto é enganosa, pois induz a equivocada 

ideia de que o chamado contribuinte de facto seria algo estranho ao Direito, quando, na verdade, como veremos 

adiante, ele é juridicamente um contribuinte sui generis que paga o imposto destacado na nota fiscal. Ora, se 

ninguém nunca contestou a juridicidade do contribuinte do imposto de renda que tem seu imposto retido e 

recolhido por terceiros, na fonte do rendimento, também não se deveria contestar a juridicidade do contribuinte 

indireto do ICMS que tem seu imposto retido e recolhido na fonte do consumo. Não há que se confundir, porém, 

o fato gerador do ICMS, que é a operação relativa à circulação de mercadorias ou a prestação de serviços de 

transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação com seu pressuposto de fato, que é o consumidor 

final” (TIPKE; YAMASHITA, op. cit., p. 107). 
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contribuições que contam com o mesmo elemento distintivo, como ocorre com a Contribuição 

para o PIS, COFINS e CIDE
322

 sobre os combustíveis, por exemplo.
323

 

No caso desses ditos tributos indiretos, a adequação ao princípio da capacidade 

contributiva pode se dar por meio da seletividade,
324

 com a aplicação de alíquotas variáveis 

conforme a essencialidade dos bens ou produtos, recaindo de forma mais pesada sobre 

produtos considerados suntuosos e luxuosos, e, por conseguinte, de modo mais brando sobre 

produtos essenciais. Nas palavras de Ricardo Lobo Torres: 

 

Seletividade em função da essencialidade significa que o tributo recai sobre os bens 

na razão inversa de sua necessidade para o consumo popular e na razão direta de sua 

superfluidade. A essencialidade admite graduação, de modo que a alíquota ou não 

existirá, quando o produto se tornar absolutamente essencial para atender às 

necessidades primárias, ou será fixada em escala ascendente na proporção em que 

menor for a sua utilidade social.325 

 

Ainda de acordo com o autor, a seletividade é vinculada ao princípio da 

capacidade contributiva, que, por sua vez, subordina-se à ideia de justiça distributiva, 

seguindo-se que a concretização da seletividade, na norma jurídica, deve ser feita mediante os 

critérios jurídicos e éticos do legislador, o que faz com que lhe sejam abertas as possibilidades 

de valorar os dados políticos e econômicos da conjuntura social, valoração essa que deve 

levar em consideração a pessoa do consumidor e a essencialidade do produto para ele, o que 

varia de acordo com as condições de tempo e lugar.
326

 Sobre o tema, expõe Roque Antonio 

Carrazza: 

 

Cumpre-se o princípio da seletividade comparando-se mercadorias ou serviços. 

Nunca, evidentemente, discriminando-se contribuintes, em função de raça, sexo, 

ocupação profissional etc., que a isso obsta o art. 5º, I, da CF. As mercadorias e os 

serviços de primeira necessidade devem, necessariamente, ser menos onerados, por 

via de ICMS, que os supérfluos ou suntuários. Por trás destas ideias está presente, 

em última análise, a louvável diretriz pela qual quem, em termos econômicos, tem 

mais há de ser mais onerado do que quem tem menos.327 

 

                                            
322 PIS: Contribuição para o Programa de Integração Social; COFINS: Contribuição para o financiamento da 
seguridade social; CIDE-combustíveis: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre 

operações realizadas com combustíveis. 
323 BUFFON, op. cit., p. 213. 
324

 Conforme entendimento de Tipke e Yamashita, “de acordo com o princípio da seletividade (art. 155, §2º, 

inciso III, da CF/1988), o ICMS poderá graduar sua carga tributária na inversa proporção à essencialidade das 

mercadorias e serviços de transporte ou de comunicação” (TIPKE; YAMASHITA, op. cit., p. 107). 
325 TORRES, op. cit., 2005, p. 321. 
326 Ibid., p. 323-324. 
327 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 459. 
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No entanto, conforme expõe Buffon,
328

 apesar da previsão constitucional de 

aplicabilidade da seletividade para o IPI e ICMS,
329

 tal fato não tem garantido uma efetiva 

observância do princípio da capacidade contributiva, haja vista que produtos essenciais à 

existência digna da parcela da população com menor poder aquisitivo sofrem de forma 

significativa a incidência de tributos indiretos. É indiscutível que bens indispensáveis à 

subsistência, embora não sejam exclusivamente consumidos por cidadãos de menor 

capacidade econômica, representam para estes um custo mais significativo. Por outro lado, 

bens de menor essencialidade são objetos consumidos por pessoas de maior poder aquisitivo, 

detentores de notória capacidade contributiva, razão pela qual devem ser onerados de uma 

forma mais elevada, a fim de que se concretize, nas duas hipóteses, a capacidade contributiva. 

Diz-se, então, que os tributos indiretos (incidentes sobre o consumo), por sua 

própria natureza, são regressivos, pois cidadãos, com pouco ou mesmo nenhuma capacidade 

econômica, utilizarão sua renda no consumo de mercadorias e serviços necessários à sua 

sobrevivência. E, nesse instante, toda a sua renda será, indiretamente, tributada. A tributação 

regressiva faz com que o ônus do tributo seja tanto menor quanto maior for a grandeza 

tributada, o que faz com que as pessoas dotadas de menor capacidade contributiva suportem, 

proporcionalmente, uma carga tributária muito maior. Ou seja, quanto maior o rendimento do 

contribuinte, menor será o percentual dele que precisará ser empregado no consumo de bens 

essenciais, o que equivale a dizer que tanto maior o rendimento, menor será o peso sobre ele 

dos impostos incidentes sobre o consumo, conforme bem explica Machado Segundo.
330

 Esse 

problema é tão grave, no Brasil, que se chega a afirmar que a tributação serviu como um 

                                            
328 BUFFON, op. cit., p. 213-214. 
329 Segundo Roque Antonio Carrazza, apesar de a Constituição Federal determinar que a seletividade é 

obrigatória para o IPI e facultativa para o ICMS, sua aplicabilidade deve ser entendida como obrigatória para 

esses dois impostos, afirmando o seguinte: “Evidentemente, o princípio da seletividade tem por escopo favorecer 

aos consumidores finais, que são os que, de fato, suportam a carga econômica do IPI e do ICMS. Daí ser 

imperioso que sobre produtos, mercadorias e serviços essenciais haja tratamento fiscal mais brando, quando não 

total exoneração tributária, já que em relação a eles o adquirente, em rigor, não tem liberdade de escolha. Demais 

disso, na medida em que, quanto mais pobre é a pessoa, mais ela compromete seu orçamento com a satisfação de 
suas necessidades básicas, é justo e razoável que estes impostos que oneram o consumo sejam mais brandos 

sobre operações que envolvem bens de primeira necessidade. Do exposto podemos concluir que toda e qualquer 

manipulação do IPI e do ICMS que importe modificação ou variação do valor a pagar (quantun debeatur) deve, 

sob pena de irremissível inconstitucionalidade, ser direcionada de moda a garantir-lhes o caráter de impostos 

seletivos, em função da essencialidade dos produtos industrializados (no caso do IPI) ou da essencialidade das 

mercadorias ou serviços (no caso do ICMS). Qualquer outro objetivo visado pelo legislador ordinário que 

importe descaracterização do IPI ou do ICMS, como impostos seletivos viola esta diretriz constitucional 

obrigatória” (CARRAZZA, op. cit., 2015, p. 117-118). 
330 MACHADO SEGUNDO, op. cit., 2010, p. 213-214. 
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eficaz instrumento de “redistribuição de renda às avessas”.
331

 Sobre o tema, Marciano Seabra 

de Godoi assim assevera: 

 

O peso maior dado à tributação indireta provoca a inevitável regressividade do 

sistema fiscal brasileiro (os contribuintes com menor rendimento arcam com ônus 

proporcionalmente muito maiores do que os ônus impostos aos contribuintes com 

maior rendimento). Assim, se no âmbito do IRPF o ônus recai mais pesado sobre os 

alto assalariados que têm reduzidas as possibilidades de deduções familiares, no 

âmbito da majoritária tributação indireta (impostos e contribuições sobre o 

consumo), o ônus mais pesado recai sobre os contribuintes menos favorecidos que 

consomem toda sua renda. Esses efeitos poderiam ser minorados pela seletividade 
que a Constituição de 1988 predica dos mais importantes impostos sobre o consumo 

(ICMS e IPI), mas a redução das alíquotas em função da essencialidade dos produtos 

nunca foi efetivamente implantada pelo legislador ordinário (que em verdade 

somente homologa as regras definidas pela Administração Tributária).332 

 

Como se percebe do trecho acima citado, a seletividade deve servir para atenuar a 

regressividade dos impostos indiretos, em razão da essencialidade dos bens, apresentando-se 

como técnica que concretiza o princípio da capacidade contributiva. Conforme explica 

Machado Segundo, não se defende que não se deva tributar o consumo, haja vista que essa é 

necessária, tanto pela alta arrecadação que propicia quanto pela amplitude da base de 

contribuintes, além de efetivamente o consumo se revelar uma riqueza tributável. No entanto, 

é imperioso que a tributação (que se proponha ideal) não seja muito elevada sobre o consumo, 

e que seja efetivamente seletiva,
333

 recaindo de forma mais pesada sobre produtos suntuosos, 

                                            
331 BUFFON, op. cit., p. 216. 
332 GODOI, op. cit., p. 162. Piketty também alerta para os riscos da regressividade, manifestando-se da seguinte 

forma: “A consequência é que a arrecadação fiscal hoje se tornou, ou está a ponto de se tornar, regressiva no 

topo da hierarquia das rendas na maioria dos países. Por exemplo, uma estimativa detalhada feita para a França 

em 2010, que levou em conta a totalidade das arrecadações obrigatórias e atribui-as individualmente em função 
das rendas e dos patrimônios de cada pessoa, chegou ao seguinte resultado: a taxa global de tributação (47% da 

renda nacional em média, nessa estimativa) é de cerca de 40-45% para os 50% das pessoas que dispõe das 

menores rendas, sobe para 45-50% entre os 40% seguintes, antes de cair entre os 5% das rendas mais elevadas e 

sobretudo para o 1% mais ricos, indo para apenas 35% entre os 0,1% mais abastados. Para os mais pobres, as 

taxas de tributação elevadas se explicam pela importância dos impostos sobre o consumo e pelas contribuições 

sociais (que no total representam três quartos das arrecadações na França). A ligeira progressividade observada à 

medida que se sobe nas classe médias é justificada pelo aumento da força do imposto sobre a renda. Por outro 

lado, a nítida regressividade constatada nos centésimos superiores é explicada pela importância das rendas do 

capital e pelo fato de que elas escapam dos cálculos da progressividade, o que não compensa totalmente os 

impostos sobre o estoque de capital (que são de longe os mais progressivos). Tudo leva a pensar que essa curva 

em sino será encontrada também em outros países europeus (e provavelmente nos Estados Unidos) e é, na 
realidade, ainda mais acentuada do que essa estimativa imperfeita indica” (PIKETTY, op. cit., p. 483). 
333 Ainda longe de ser uma aplicação ideal da seletividade, o Estado do Ceará concede, conforme previsto no 

artigo 41 do Decreto nº 24.569/1997, redução de base de cálculo, no percentual de 58,82%, para os produtos 

constantes da cesta básica: a) arroz; b) açúcar; c) aves e ovos; d) banana, mamão, abacate, jaca, manga, laranja, 

melão, melancia, maracujá, abóbora, tomate e pimentão; e) banha de porco; f) café torrado e moído; g) carne 

bovina, bufalina, caprina, ovina e suína; h) farinha, fubá de milho, flocos de milho, flocão de milho e cuscuz de 

milho; i) fécula de mandioca; j) leite in natura e pasteurizado do tipo longa vida; k) margarina e creme vegetal; 

l) mel de abelha em estado natural; m) óleo comestível de soja, de algodão e de palma; n) pescado, exceto 

molusco, crustáceo, salmão, bacalhau, adoque, merluza, pirarucu e rã; o) queijo de coalho produzido 
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luxuosos, nocivos ou ecologicamente inconvenientes, e de forma mais leve sobre produtos 

essenciais.
334

 

Não obstante, no Brasil, existe uma forte carga tributária por meio da utilização de 

tributos indiretos,
335

 que massacram o consumo e, por conseguinte, não alcançam a almejada 

isonomia entre ricos e pobres, posto que atingem a ambos de forma idêntica, devendo-se 

estimular os mecanismos de tributação que possam agravar aqueles que dispõem de efetiva 

expressão de riqueza, no caso a renda e o patrimônio, para contribuir para os gastos públicos. 

Infelizmente, não se trata, no entanto, da forma eleita prioritariamente pelo 

Sistema Tributário Nacional, haja vista que, conforme dados divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT),
336

 em 2014, aqueles que ganham até três 

salários mínimos por mês contribuem com 53% da arrecadação tributária total no país, 

enquanto que as pessoas que recebem a partir de vinte salários-mínimos são responsáveis por 

7,30% do total dos tributos arrecadados, o que confirma o acima afirmado com relação aos 

efeitos deletérios da concentração da tributação sobre o consumo na distribuição de renda, o 

que impacta negativamente na busca pela redução das desigualdades sociais. 

Um bom começo para se agravar mais o patrimônio, em detrimento do consumo, 

seria a tributação das embarcações e aeronaves pelo Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), haja vista que, segundo Buffon e Matos, “veículo automotor não são 

apenas os carros e motos, mas todos aqueles que se movem por impulso produzido pelo 

próprio veículo, aí, incluídos também os aviões e os navios”.
337

 Apesar de o Supremo 

Tribunal Federal ter entendido que não incide IPVA sobre as embarcações e que isso se 

                                                                                                                                        
artesanalmente por pequeno produtor cadastrado pelo Fisco, na formada alínea “e” do inciso II do artigo 92; p) 

sabão em barra; q) sal; r) leite em pó; s) sardinha, entre outros. 
334 MACHADO SEGUNDO, op. cit., p. 214. 
335 Além dos impostos indiretos, é bom que se registre que a tributação indireta é bastantemente agravada pelas 

contribuições sociais cobradas pela União, que nem ao menos são repartidas com os Estados, em flagrante 

quebra do pacto federativo, conforme denuncia Marciano Seabra de Godoi: “A partir da Constituição de 1988, o 

governo federal passou a elevar gradativa e aceleradamente sua receita tributária lançando mão das chamadas 

‘contribuições sociais’ (incidentes, por exemplo, sobre a folha de salários, o lucro e a receita das empresas, bem 

como sobre as movimentações financeiras - CPMF) previstas pela Constituição nos arts. 149 e 195. Segundo a 

lógica e a teleologia da Constituição de 1988, o aumento da arrecadação de tais contribuições seria integralmente 
revertido no aumento das despesas públicas relacionadas estritamente aos direitos sociais (saúde, previdência, 

assistência). Contudo, o extraordinário aumento das receitas desses tributos não redundou na expansão ou na 

melhoria da qualidade das prestações públicas de seguridade social, pois, além dos escândalos de corrupção e 

desvios bilionários de verbas da seguridade social anunciados todos os anos, diversas emendas constitucionais 

promulgadas a partir de 1994 desvincularam formalmente uma parte substancial dessas receitas do destino 

previsto na Constituição originária” (GODOI, op. cit., p. 161-162). 
336 Disponível em: <http://www.ibpt.com.br/noticia/1860/Populacao-que-recebe-ate-tres-salarios-minimos-e-a-

que-mais-gera-arrecadacao-de-tributos-no-pais>. Acesso em: 7 ago. 2015. 
337 BUFFON; MATOS, op. cit., p. 233. 
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estende às aeronaves, conforme julgamento do Recurso Especial nº 379.572/RJ,
338

 trata-se, 

segundo os autores, da distorção da Constituição de um privilégio das grandes empresas e de 

donos de jatinhos particulares e de lanchas de luxo, em prejuízo do cidadão de baixa renda, 

que, por exemplo, ao possuir uma motocicleta de R$ 5.000,00, paga IPVA. Assim, faz-se 

necessário um movimento dos Estados, no sentido de ser aprovada uma Emenda 

Constitucional que autorize expressamente a extensão do IPVA às embarcações e aeronaves, 

pondo fim ao privilégio em desfavor dos contribuintes que detêm pouca capacidade 

contributiva.
339

 

Do exposto, urge que a tributação seja efetivamente baseada no princípio da 

capacidade contributiva dos indivíduos, reduzindo-se a tributação sobre o consumo, com a 

aplicação da seletividade, aliada a uma maior tributação do patrimônio e da renda, com a 

aplicação da progressividade, no intuito de se obter uma tributação que se aproxime o máximo 

possível da ideal, que consubstancia a tão importante igualdade material, no âmbito tributário, 

realizando os objetivos fundamentais da República, em especial, a redução das desigualdades 

sociais e a promoção do bem de todos, por meio da concretização dos direitos fundamentais. 

 

4.4 A extrafiscalidade e suas implicações 

 

A aplicação da extrafiscalidade possibilita que o Estado utilize a tributação como 

instrumento de intervenção na sociedade, estimulando ou desestimulando comportamentos. 

Isso não significa que o Estado não irá arrecadar, mas o intuito não é meramente 

arrecadatório, conforme se extrai da lição de Nabais: 

                                            
338 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. EMENTA: Recurso Extraordinário. Tributário. 2. Não incide Imposto 

de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sobre embarcações (Art. 155, III, CF/88 e Art. 23, III e § 13, 

CF/67 conforme EC 01/69 e EC 27/85). Precedentes. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 

379572, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2007, DJe-018 DIVULG 31-

01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-04 PP-00870). 
339 BUFFON; MATOS, op. cit., p. 234. Outra questão importante, nesse quesito, é a instituição do discutido 

Imposto sobre Grandes Fortunas. Posicionando-se a favor de sua criação, Olavo Nery Corsatto elenca as 

seguintes razões que o justificariam: “1) a distribuição de renda e da riqueza nacionais é assimétrica e perversa; 

2) o IGF seria, por isso, importante instrumento de justiça fiscal; 3) o número de contribuintes do IGF seria 

limitado e relativamente pequeno; 4) o número limitado de contribuintes facilitaria a administração e o controle 

do imposto; 5) o IGF seria também instrumento de controle do imposto de renda e dos demais impostos sobre o 
patrimônio; 6) consequentemente, seria também instrumento de controle da evasão fiscal, o que o reforçaria 

como fator de justiça fiscal; 7) ao fato de alguns países não haverem adotado um imposto geral sobre o 

patrimônio e de outros o haverem abandonado se contrapõe o fato de que países de expressão política e 

econômica internacional persistem nele; 8) isso significa que somente experimentando-o é que viremos a saber 

se ele seria ou não vantajoso para o País; 9) mesmo que o imposto não venha a ser importante instrumento de 

arrecadação, a sua receita seria muito bem-vinda no momento em que o País realiza enorme esforço para 

equilibrar suas finanças; 10) como última e fundamental ratio, acrescente-se que o IGF está previsto na Carta 

Magna” (CORSATTO, Olavo Nery. Imposto sobre grandes fortunas. Revista de Informação Legislativa. 

Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2000, p. 108). 
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A extrafiscalidade traduz-se no conjunto de normas que, embora formalmente 

integrem o direito fiscal, tem por finalidade principal ou dominante a consecução de 

determinados resultados econômicos ou sociais através da utilização do instrumento 

fiscal e não a obtenção de receitas para fazer face às despesas públicas. Trata-se 

assim de normas (fiscais) que, ao preverem uma tributação, isto é, uma ablação ou 

amputação pecuniária (impostos), ou uma não tributação ou uma tributação menor à 

requerida pelo critério da capacidade contributiva, isto é, uma renúncia total ou 

parcial a essa ablação ou amputação (benefícios fiscais), estão dominadas pelo 

intuito de actuar directamente sobre os comportamentos econômicos e sociais dos 

seus destinatários, desincentivando-os, neutralizando-os nos seus efeitos económicos 

e sociais ou fomentando-os, ou seja, de normas que contém medidas de política 
económica e social.340 

 

Nesse sentido, Humberto Ávila afirma que, quando os tributos se destinarem a 

atingir uma finalidade extrafiscal, considerando fins econômicos ou sociais, a medida de 

comparação não será a capacidade contributiva. Em suas palavras: 

 

Como a distinção entre os contribuintes é feita com base em elementos a eles 
exteriores, e a tributação baseia-se numa finalidade estranha à própria distribuição 

igualitária da carga tributária, critério e finalidade afastam-se para consubstanciar 

duas realidades empiricamente discerníveis.341 

 

Para o autor, então, quando houver a instituição de tributo com finalidade 

extrafiscal, a tributação se submete ao controle de proporcionalidade, exigindo que a medida 

seja adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. 

Desta feita, tanto a conjuntura quanto a estrutura econômica passam a cobrar 

medidas corretivas por parte do Estado, a fim de que a tributação seja não só um instrumento 

para obtenção de receita para a respectiva despesa pública, mas também um agente que 

provoque modificações deliberadas nas estruturas sociais. No Brasil, Buffon ensina que: 

 

[...] a exigência tributária poderá ter conotação extrafiscal sem que isso implique 

afronta aos princípios constitucionais dentro de um Estado Democrático de Direito. 

Isso ocorre, porque a extrafiscalidade corresponde a uma forma de efetivar os 

princípios constitucionais e os direitos fundamentais, sendo que, através dela, é 

possível reduzir as desigualdades fáticas produzidas pelo modelo econômico vigente 

e alcançar a máxima densidade normativa do princípio da dignidade da pessoa 

humana.342 

 

                                            
340 NABAIS, op. cit., 2012, p. 629. 
341 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 161-162. 
342 BUFFON, op. cit., p. 226. 
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A tributação extrafiscal é considerada, de acordo com Falcão,  um “fenômeno que 

caminha de mãos dadas com o intervencionismo do Estado, na medida em que é ação sobre o 

mercado e a, antes sagrada, livre iniciativa”.
343

 

A compostura da legislação de um tributo pode, assim, vir pontilhada de 

providências no intuito de prestigiar certas situações, tidas como social, política ou 

economicamente valiosas, às quais o legislador dispensa tratamento mais confortável ou 

menos gravoso. A extrafiscalidade é, portanto, um dos valores finalísticos que o legislador 

imprime na lei tributária, manipulando categorias jurídicas postas à sua disposição na 

perseguição de objetivos alheios aos meramente arrecadatórios.
344

 Sobre a extrafiscalidade, 

manifesta-se Douglas Yamashita: 

 

Normas tributárias extrafiscais visam precipuamente não a arrecadação de recursos 

financeiros para o Estado, mas, por exemplo, desestimular o tabagismo ou o 

alcoolismo, incentivar a contratação de deficientes físicos ou reduzir as 

desigualdades regionais. Tais normas tributárias são orientadas não mais pela justiça 

distributiva do princípio da capacidade contributiva, mas pela justiça ou segurança 

sociais do princípio da solidariedade genérica. A dedutibilidade de contribuições à 

previdência privada na base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas é um 
bom exemplo de norma extrafiscal inspirada pela segurança social garantida pelo 

princípio da solidariedade genérica. Os incentivos fiscais concedidos a empresas 

instaladas na Zona Franca de Manaus também são exemplos de normas extrafiscais 

que visam reduzir as desigualdades regionais, que é um desiderato do princípio da 

solidariedade.345 

 

É importante destacar que, apesar de a extrafiscalidade ser uma fórmula jurídico-

tributária para a obtenção de metas que prevalecem sobre os fins simplesmente arrecadatórios 

de recursos monetários, o regime que dirige referida atividade deve ser o próprio das exações 

tributárias. Deve o legislador guiar-se pelos parâmetros previstos na Constituição Federal, 

respeitando os limites da competência impositiva e dos princípios que regem a matéria. 

Resta evidente, portanto, a possibilidade de o Estado utilizar a tributação, por 

meio da extrafiscalidade,
346

 como instrumento de intervenção na sociedade, em especial, no 

                                            
343 FALCÃO, op. cit., p. 47. Falcão ressalta, ainda, que não é a tributação extrafiscal o único fator de reforma 

social, mas é improvável que exista outro menos incruento. Poderá haver outros meios, pois a extrafiscalidade 

não é um fim em si mesma (Ibid., p. 48). 
344 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 230-231. 
345 YAMASHITA, op. cit., p. 62. 
346 Interessante a observação de Fernanda Pacobayba acerca do tratamento do tema pela doutrina brasileira, ao 

afirmar que: “o despertar da doutrina tributária, para os efeitos da extrafiscalidade, são bastantes recentes. Daí 

que ainda se estão construindo, a passos lentos, os estudos acerca dessa finalidade, que pode ser muito explorada 

pelos tributos. Apesar de grande parte dos manuais fazerem referência à extrafiscalidade, tal tratamento é 

oferecido de forma modesta e resumida” (PACOBAYBA, Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro. Simples 

nacional e extrafiscalidade: o microempreendedor individual no direito tributário nacional. Belo Horizonte: 

Arraes, 2014, p. 60). 
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campo econômico e social, a fim de concretizar os seus objetivos constitucionais previstos, 

utilizando-se a tributação como instrumento direto na realização dos direitos fundamentais,  

consoante explicam Buffon e Matos.
347

 

Não se quer, com isso, afirmar que seja possível a extrafiscalidade substituir a 

fórmula da fiscalidade, no atual modelo de Estado, mas se predica possível sustentar a 

necessidade de existência de políticas tributárias extrafiscais norteadas ao cumprimento da 

realização de objetivos constitucionalmente postos, como a extrafiscalidade presente no 

Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), em que é possível a 

instituição de alíquotas diversas de acordo com a localização e o uso do imóvel, conforme 

prevê o artigo 156, § 1º, II, da Constituição Federal. 

Dessa forma, quer-se apenas deixar claro que, apesar de o princípio da capacidade 

contributiva ser o valor-guia de um sistema tributário justo, podem existir casos em que ele 

leve em consideração outros fatores, como “utilizar normas tributárias com o intuito de gerar 

incentivos para que os contribuintes ajam de determinada forma”
348

 (função extrafiscal), para 

o cumprimento dos fins públicos, constitucionalmente postos. 

 

4.4.1 A tributação ambiental 

 

Uma vez feitas as considerações sobre a extrafiscalidade, chega-se à conclusão de 

que o Estado pode utilizar os tributos como instrumentos de regulação que lhe permita intervir 

na direção da atividade econômica com o intuito de alcançar determinadas finalidades 

almejadas pela sociedade.  

Atualmente, tendo em vista a crescente preocupação com a proteção ambiental e, 

consequentemente, com a própria proteção da dignidade humana,
349

 tem-se discutido acerca 

                                            
347 BUFFON; MATOS, op. cit., p. 192. Sobre o tema, assevera também Carrazza: “Os tributos, no mais das 

vezes, são instituídos com o fito de prover de dinheiro os cofres públicos, para que o Estado tenha os meios 

necessários à consecução dos fins que lhe são assinalados pela Constituição e pelas leis. A tributação, pois, quase 

sempre se desenvolve com finalidades arrecadatórias (fiscais). Não raro, porém, a tributação é utilizada para 

estimular ou desestimular condutas havidas, respectivamente, por convenientes ou nocivas ao interesse público. 

Este fenômeno há nome ‘extrafiscalidade’. Extrafiscalidade é, portanto, o emprego dos meios tributários para 

fins não-fiscais, mas ordinatórios, isto é, para disciplinar comportamentos de virtuais contribuintes, induzindo-os 
a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. A fazer, bem entendido, o que atende ao interesse público; a não fazer 

o que, mesmo sem tipificar um ilícito, não é útil ao progresso do País” (CARRAZZA, op. cit., 2009, p. 457). 
348 CARVALHO, op. cit., 2013, p. 159. 
349

 Não é à toa que o Papa Francisco, na sua Carta Encíclica Laudato Si’, assevera: “O ambiente humano e o 

ambiente natural degradam-se em conjunto; e não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental, se 

não prestarmos atenção as causas que têm a ver com a degradação humana e social. De fato, a deterioração do 

meio ambiente e a da sociedade afetam de modo especial os mais frágeis do planeta: ‘Tanto a experiência 

comum da vida cotidiana como a investigação científica demonstram que os efeitos mais graves de todas as 

agressões ambientais recaem sobre as pessoas mais pobres’. Por exemplo, o esgotamento das reservas ictícias 
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da utilização da extrafiscalidade como um instrumento de concretização do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, de que cuida o artigo 225, da Constituição Federal, 

tema que uma proposta de tributação ideal não pode deixar de, ao menos, mencionar. 

Germana Belchior assevera que o Estado tem obrigação constitucional de adotar 

medidas (legislativas e administrativas) de tutela ambiental que busquem efetivar o direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O constituinte incumbiu o Estado 

como principal (e não único) devedor de proteção ambiental, estipulando obrigações e 

responsabilidades positivas e negativas, que vinculam não apenas todos os entes federados no 

exercício de suas funções administrativas e legislativas, mas também o constituinte derivado, 

na medida em que o meio ambiente está no rol (embora não expresso) das cláusulas 

pétreas.
350

 

Nessa esteira, surgem, então, os denominados tributos ambientais, que, segundo 

Carlos Peralta, “quando bem desenhados, são instrumentos que podem harmonizar os 

interesses econômicos e os objetivos ambientais com maior eficiência e eficácia, permitindo a 

internalização dos custos socioambientais de origem antrópica”.
351

 Sobre tributos ambientais, 

afirma Germana Belchior: 

 

Os chamados tributos ambientais são institutos regidos pelo Direito Tributário, 
derivados do poder de tributar do Estado.  Têm um sentido estrito e outro latu, 

conforme incidam em face da utilização direta do meio ambiente, ou em virtude de 

atos ou situações apenas indiretamente a ele conexos. Assim, em sentido estrito, 

tributo ambiental significa um tributo novo cobrado em razão do uso do meio 

ambiente pelos agentes econômicos, ou seja, seu fato gerador é uma situação que 

represente uma degradação ambiental em função do desempenho de uma atividade 

econômica lícita. Já em sentido amplo, tributo ambiental é um tributo tradicional ou 

ordinário adaptado para servir aos esforços da proteção ambiental.   

Ao considerar a natureza jurídica tributária, verifica-se que os tributos ambientais 

em sentido estrito só poderiam ser impostos, haja vista que, apesar de as taxas e 

contribuições de melhoria poder ser graduáveis de acordo com critérios ambientais, 
seus fatos geradores não são o ato de poluir.  

                                                                                                                                        
prejudica especialmente as pessoas que vivem da pesca artesanal e não possuem qualquer maneira de substituí-

la, a poluição da água afeta particularmente os mais pobres que não têm possibilidades de comprar água 

engarrafada, e a elevação do mar afeta principalmente as populações costeiras mais pobres que não têm para 
onde se transferir. O impacto dos desequilíbrios atuais manifesta-se também na morte prematura de muitos 

pobres, nos conflitos gerados pela falta de recursos e em muitos outros problemas que não têm espaço suficiente 

nas agendas mundiais” (PAPA FRANCISCO. Carta Encíclica Laudato Si’. São Paulo: Paulinas, 2015, p. 38). 
350

 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Os incentivos fiscais como instrumento econômico da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. In: 19o Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, 2014, São Paulo. Saúde 

ambiental: política nacional de saneamento básico e resíduos sólidos [recurso eletrônico] / 19. Congresso 

Brasileiro de Direito Ambiental. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2014. v. 1, p. 96. 
351 MONTERO, Carlos Eduardo Peralta. Tributação ambiental: reflexões sobre a introdução da variável 

ambiental no sistema tributário. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 183. 
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Não obstante muitos países adotarem impostos ambientais, visualiza-se com 

frequência a utilização do tributo tradicional, sobretudo o imposto, com uma 

roupagem especial (função extrafiscal), buscando a defesa do meio ambiente.352 

 

Percebe-se, portanto, que é possível a utilização de tributos ambientais para 

assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, por meio da 

extrafiscalidade, com a adoção de alíquotas seletivas, conforme o grau de adequação da 

atividade, produtos ou serviços com o objetivo constitucional de assegurar a todos um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, conforme preceitua Marciano Buffon.
353

 

A exemplo disso, o Estado do Ceará concede uma redução de base de cálculo de 

58,82% para produtos resultantes de reciclagem de plástico, papel, papelão, resíduos sólidos 

da construção civil e outros materiais recicláveis, desde que possuam a Certificação do Selo 

Verde emitida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) e contenham, 

na sua composição, no mínimo, o percentual de insumos reutilizados definidos em Ato 

conjunto do Secretário da Fazenda, Secretário do Meio Ambiente e Superintendente Estadual 

do Meio Ambiente, conforme dispõe o art. 41, I, alínea “z-1”, do Decreto nº 24.569/1997. 

Dessa forma, faz-se imperioso que a tributação seja adequadamente utilizada, 

tendo em vista o momento dramático em que se vive, no qual se constata que o modo de vida 

ora adotado pode inviabilizar a própria convivência humana num tempo bem mais curto do 

que se esperava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
352 BELCHIOR, op. cit., 2014, p. 103. 
353 BUFFON, op. cit., p. 250. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir da ideia de que o Estado se configura como meio para a realização do 

bem comum, pode-se entender que o Estado se constitui atualmente em instrumento de 

realização da paz na ordem internacional e de proteção dos direitos fundamentais. No entanto, 

nem sempre isso foi assim, sendo resultado de um processo histórico. 

Referidos direitos fundamentais dependem, para sua proteção, dos recursos 

advindos das receitas auferidas pelo Estado, que não pode se abster da utilização de recursos 

para o desenvolvimento das atividades justificadoras de sua existência, incluindo-se entre 

essas, especialmente, a proteção dos direitos fundamentais, o que se viabiliza, conforme 

demonstrado ao longo do trabalho, por meio da tributação. 

Verificou-se, nesse ínterim, que o modelo de Estado influencia a tributação 

exercida em cada época, refletindo-se também em como se dá a busca pela realização dos 

direitos fundamentais em cada uma de suas dimensões. 

Diante disso, o presente trabalho pretendeu investigar como se deu a 

transformação do modelo de Estado, para que este passe a intervir na economia e na 

sociedade, por meio de instrumentos jurídicos e políticos adequados, em busca da justiça 

material. 

Foi analisado que o Estado tem de se socorrer dos recursos exigidos de seus 

cidadãos, sendo os tributos esses meios de realização dos objetivos estatais. A tributação, 

assim, não constitui um fim, mas o meio que possibilita ao Estado cumprir os seus objetivos. 

Essa dependência do Estado em ter suas necessidades financeiras cobertas por tributos faz 

com que seja comum, nos dias de hoje, afirmar que o atual Estado é um Estado Fiscal. 

Diante desse cenário, verificou-se a necessidade de um olhar reflexivo, a fim de 

que se encontrem os fundamentos de um modelo de tributação que esteja, de fato, apto a 

recuperar os seus compromissos históricos, sobretudo no que se refere à solidariedade, para, 

assim, dar máxima eficácia ao princípio da dignidade da pessoa humana, por meio da 

concretização dos direitos fundamentais, característica essencial do modelo atual do Estado 

Democrático de Direito. 

O tributo constitui, assim, um pressuposto indispensável do Estado Democrático 

de Direito, que, sem a arrecadação de recursos, não tem como realizar políticas públicas que 

sirvam à concretização das promessas constitucionais nem como manter sua estrutura em 

funcionamento. 
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Vale ressaltar, ainda, que se submeter à tributação corresponde a um imperativo 

de liberdade, tendo em vista que é a partir do produto da arrecadação que se tem a 

possibilidade de concretização dos direitos fundamentais, especialmente aqueles de cunho 

social. Assim, diante da necessidade de redução das desigualdades inerente ao Estado 

Democrático de Direito, que tem a dignidade humana como valor-guia, bem como 

considerando os malefícios que a desigualdade crescente acarreta à democracia, constatou-se 

ser possível defender a tributação como instrumento eficaz para a redistribuição de riquezas e 

combate das desigualdades. 

Por esses motivos, constatou-se que a tributação serve de mecanismo de 

transformação da realidade social, desde que seja implementada adequadamente, constituindo 

o meio para a concretização dos direitos fundamentais, em especial os direitos sociais de 

segunda dimensão, o que distancia o Estado de posturas de neutralidade, tais como as 

defendidas por um modelo neoliberal. A volta a um estado mínimo não se sustenta, uma vez 

que a Constituição Federal de 1988 clama pela igualdade material. 

Foi analisado que a redução das desigualdades necessita da concretização dos 

direitos fundamentais, que se dá por meio de um processo inter-relacionado, considerando as 

marcas de interdependência e indivisibilidade que os caracterizam, no que se revela que os 

direitos ditos de primeira dimensão dependem dos direitos de segunda e terceira dimensão, e 

vice-versa. No campo tributário, é facilmente perceptível a presença dos direitos fundamentais 

de primeira dimensão como limitadores do poder de tributar estatal. No que diz respeito aos 

direitos fundamentais de segunda e terceira dimensão, por outro lado, visualizou-se que eles 

dependem de um sistema tributário com eles comprometido, para sua concretização, tendo em 

vista que o Estado é o seu principal devedor. 

Assim, foi verificado que garantir o cumprimento dos direitos fundamentais, em 

especial os direitos sociais, é condição de concretização da promessa constitucional de tratar 

todos com igual dignidade, requisito para que sejam reconhecidos a democracia substancial e 

o Estado Democrático de Direito, instituídos pela Constituição cidadã. 

Diante dos objetivos traçados na Constituição Federal de 1988, com clara opção 

por uma mudança estrutural da sociedade brasileira, analisou-se o princípio da solidariedade, 

que assume um papel central da ordem jurídica, a partir do qual devem ser interpretados os 

demais princípios e regras, percebendo-se que o Estado brasileiro somente se legitima se visar 

a substancializar a igualdade fática. 
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Percebeu-se, nesse sentido, que a solidariedade social é um princípio jurídico apto 

a incidir sobre toda a ordem jurídica, o que lhe confere exigibilidade, como fonte de 

obrigações positivas e negativas e de direitos correlatos, bem como impondo que seu 

conteúdo seja utilizado como critério interpretativo de outras normas. Porém, tendo-se o 

cuidado de não se pensar só em solidariedade, para que não se repita o mesmo erro daqueles 

que leem a Constituição só pensando na liberdade. Verificou-se, assim, a necessidade de se 

fazer uma leitura conjunta (sistemática), conjugando os valores protetivos da liberdade com os 

modificadores da solidariedade, com o intuito de construir uma tributação que se aproxime, ao 

máximo possível, da ideal. 

Foi analisado que a solidariedade enseja um dever de colaboração exigido dos 

cidadãos do Estado e essencial para sua existência, manutenção e funcionamento, uma vez 

que viabiliza o ingresso de receitas financeiras necessárias para que atenda aos objetivos 

traçados pela Constituição, por meio da imposição ao cidadão da conduta de levar parcela de 

sua riqueza aos cofres públicos, sem que, contudo, admita-se que a vinculação do tributo com 

a solidariedade constitua justificativa suficiente para que o Estado cobre exações de qualquer 

forma, violando as limitações formais e materiais do poder de tributar. 

Constatou-se, portanto, que o dever fundamental de pagar tributo se deve ao fato 

de que sem ele o próprio papel do Estado restaria inviabilizado, uma vez que não é possível 

imaginar uma sociedade organizada sem que existam recursos financeiros para fazer frente 

aos seus custos, em especial quando a sociedade se propõe a garantir a todos uma existência 

digna, o que passa pela concretização dos direitos fundamentais, em especial pela realização 

dos direitos sociais, econômicos e culturais, fato que demanda uma gama expressiva de 

recursos. 

Percebeu-se, pois, que o dever fundamental de pagar tributos faz com que ao 

Estado seja atribuído o dever de redistribuir adequadamente as riquezas arrecadadas, em 

consonância com os objetivos constitucionais, orientados pela solidariedade social. 

Dessa forma, pode-se concluir que o sistema tributário encontra suas diretrizes e 

contornos básicos na Constituição Federal, encontrando em seus dispositivos os fundamentos 

para validar a produção das normas jurídicas tributárias, que preservem os direitos de 

liberdade e igualdade dos membros da comunidade, a fim de que se obtenham os recursos 

necessários para o atendimento dos objetivos definidos pela sociedade, por meio de uma 

tributação que se aproxime, ao máximo possível, da ideal. 
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Nesse sentido, pretendeu-se analisar as qualidades de uma tributação que fosse 

considerada ideal, entendendo-se que essa ideia deve ser equacionada à luz da noção do que 

as pessoas tributadas têm do que seria ideal. Verificou-se ser factível defender uma tributação 

que seja consentida, democrática, que observe os princípios de legitimação, bem como que 

respeite a capacidade contributiva e a extrafiscalidade. 

Constatou-se que, para que a tributação seja legítima, ou assim seja considerada 

por quem a ela se submete, é preciso que ela seja calcada em uma legislação clara e acessível, 

bem como cobrada em relações fundadas na lealdade, na boa-fé e na transparência.  

Foi analisado que uma tributação democrática, que observe os princípios de 

legitimação, que decorra do princípio da solidariedade, adequada à capacidade contributiva, 

seria dotada de maior eficácia, em especial na medida em que torna factível uma sociedade 

livre, justa e solidária, atenta à consecução de seus objetivos, conforme determina a 

Constituição Federal. 

Pretendeu-se verificar a capacidade contributiva, tendo sido constatado que essa 

se encontra fortemente ligada ao princípio da igualdade, decorrente do próprio modelo de 

Estado Democrático de Direito adotado, que pretende dar oportunidades iguais a todos, a fim 

de buscar reduzir as desigualdades sociais, o que faz com que as pessoas não possam ser 

tributadas de outra forma que não seja aquela em que os mais abastados contribuem de 

maneira mais acentuada com as despesas públicas, em favor dos demais cidadãos sem 

capacidade para fazê-lo, mas com o cuidado de não se cometer excessos nessa atividade, nem 

desrespeitos aos direitos e garantias dos contribuintes. 

Dessa forma, verificou-se que a capacidade contributiva decorre do modelo de 

Estado adotado pela Constituição Federal de 1988, tendo origem na igualdade substancial e 

no princípio da solidariedade social, e não simplesmente da literalidade do disposto no § 1º, 

do artigo 145 da Constituição do Brasil. Com isso, foi possível afirmar que o princípio da 

capacidade contributiva não se aplica apenas aos impostos, mas também às demais espécies 

tributárias. 

Foi analisado que, uma vez que se tribute os cidadãos de acordo com a capacidade 

contributiva, concretiza-se o princípio da igualdade e podem ser viabilizadas a redução das 

desigualdades sociais e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, fundada na 

dignidade da pessoa humana. Assim, uma tributação que se propõe que seja ideal, tem que 

levar a sério a ideia de que a capacidade contributiva é o critério para a justiça no campo 

tributário. 
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Nesse sentido, foi verificado que não se pode admitir que o cidadão desprovido de 

capacidade econômica para sustentar a si e à sua família com a devida dignidade seja 

obrigado a custear os gastos públicos, ainda mais quando o Estado não realiza as promessas 

mais básicas a que se comprometeu, tais como o acesso à saúde, educação, segurança, 

moradia, entre outros direitos fundamentais. Dessa forma, tendo em vista que a Constituição 

Federal de 1988 faz clara opção pela erradicação da pobreza, diminuição das desigualdades 

sociais e regionais e pelo bem de todos, na medida em que alicerça o Estado Democrático de 

Direito na dignidade da pessoa humana, vislumbrou-se que, em uma tributação que se 

proponha ideal, não se pode atingir o mínimo existencial à sobrevivência dos cidadãos. 

Diante disso, tendo em vista que o princípio da capacidade contributiva constitui o 

critério da igualdade em matéria tributária, fazendo com que todos sejam chamados a 

contribuir com o Estado, na medida de suas possibilidades, desde que tenham capacidade 

econômica para suportar o ônus, a fim de que este obtenha recursos suficientes para o alcance 

de seus fins (objetivos fundamentais), pretendeu-se a analisar as técnicas da progressividade e 

seletividade que concretizam o referido princípio, sendo a primeira utilizada, em regra, para 

impostos sobre a renda e o patrimônio, enquanto a segunda é utilizada usualmente em 

impostos indiretos. 

Verificou-se que a graduação dos impostos por meio da aplicação de alíquotas 

progressivas constitui um instrumento legítimo e eficaz na busca de uma tributação ideal que 

torne possível a consecução dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

No caso dos tributos indiretos, foi constatada que a adequação ao princípio da 

capacidade contributiva pode se dar por meio da seletividade, com a aplicação de alíquotas 

variáveis conforme a essencialidade dos bens ou produtos, recaindo de forma mais pesada 

sobre produtos considerados suntuosos e luxuosos, e, por conseguinte, de modo mais brando 

sobre produtos essenciais. 

Além disso, procurou-se analisar a possibilidade de o Estado utilizar a tributação, 

por meio da extrafiscalidade, como instrumento de intervenção na sociedade, em especial no 

campo econômico e social, a fim de concretizar os seus objetivos constitucionais previstos, 

utilizando-se a tributação como instrumento direto na realização dos direitos fundamentais, 

estimulando e desestimulando comportamentos constitucionalmente adequados. 

Dessa forma, a partir da análise do marco teórico desenvolvido, percebe-se que a 

tributação, desde que adequada à capacidade contributiva, entendida como aquela 

adequadamente progressiva, seletiva, que não atinja o mínimo existencial e que, além disso, 



118 

 

utilize a extrafiscalidade para estimular e desestimular comportamentos constitucionalmente 

adequados, pode viabilizar a redução das desigualdades sociais. 

Daí se dizer que uma legislação que estabeleça tributação ideal, considerada essa 

como democrática, que observe os princípios de legitimação, que decorra do princípio da 

solidariedade, bem como que respeite a capacidade contributiva e a extrafiscalidade, seria 

dotada de maior eficácia, além de tornar factível uma sociedade livre, justa e solidária. 

Do exposto, urge que a tributação seja efetivamente baseada no princípio da 

capacidade contributiva dos indivíduos, reduzindo-se a tributação sobre o consumo, com a 

aplicação da seletividade, aliada a uma maior tributação do patrimônio e da renda, com a 

aplicação da progressividade, no intuito de se obter uma tributação que se aproxime o máximo 

possível da ideal, que consubstancia a tão importante igualdade material, no âmbito tributário, 

realizando os objetivos fundamentais da República, em especial, a redução das desigualdades 

sociais e a promoção do bem de todos, por meio da concretização dos direitos fundamentais. 

A partir dessas considerações, a hipótese inicialmente levantada se confirma na 

medida em que a carga tributária ideal vai depender de qual Estado a sociedade escolhe ter. Se 

quiser, e essa parece ser a opção do constituinte de 1988, um Estado preocupado com a 

redução das desigualdades e que concretize direitos fundamentais, precisa obter recursos 

suficientes para isso por meio de uma tributação eficiente e justa. 

Os resultados desta pesquisa podem parecer distantes da realidade que se verifica 

no Brasil, fazendo com que muitas inquietações ainda permaneçam. E outras certamente 

aparecerão, tendo em vista que o conhecimento está em constante evolução e transformação. 

Os erros são proporcionais à ousadia, não há transformação se não existir coragem. A quem a 

pesquisa realmente vai servir, o que ela poderá transformar e a busca por respostas é o 

verdadeiro sentido que deve guiar um pesquisador. E é assim que a ciência parece caminhar. 
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