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RESUMO 

 

Neste trabalho, o autor discorre sobre o Sistema Tributário brasileiro, analisando-o sob 

três espectros (jurídico, sociológico e econômico), e verifica sua compatibilidade com o 

princípio da capacidade econômica. A Constituição Federal de 1988 adotou a estrutura de um 

Estado Fiscal Social, ou seja, aquele em que a atividade estatal é custeada pelos tributos 

arrecadados das pessoas que possuem capacidade para tal e se justifica em razão de sua 

finalidade social, qual seja, efetivar os objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, dispostos no artigo 3° da Carta Magna. Assim, o Sistema Tributário Nacional 

(Constituição Federal de 1988, Código Tributário Nacional e legislação complementar) é 

regido por uma carga principiológica que converge à efetivação de diretrizes 

constitucionalmente estabelecidas, dentre as quais a construção de uma sociedade solidária, 

com pobreza erradicada e desigualdades sociais e regionais reduzidas, em respeito à dignidade 

humana (artigos 3°, I, III; e 1°, III, respectivamente). Diversos temas são abordados ao longo 

do trabalho, tais como a classificação jurídica dos tributos, os princípios constitucionais 

tributários, as teorias da tributação, os conceitos de solidariedade, consciência e cidadania 

fiscais; contudo, são analisados, com maior abrangência, o fenômeno da regressividade 

tributária e os princípios da capacidade econômica e contributiva. Ao final, o autor conclui 

que o Sistema Tributário Nacional necessita de reestruturação, visto que a arrecadação 

tributária indireta não seletiva é inconstitucional por ser incompatível com o princípio da 

capacidade econômica e por divergir dos objetivos estabelecidos pela Carta Magna. 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Tributário Nacional, Princípios Constitucionais 

Tributários, Capacidade econômica, Capacidade contributiva, Regressividade tributária
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INTRODUÇÃO 

 

 Refletir sobre o fenômeno da tributação para além da dogmática jurídica é um desafio, 

visto que possui íntima relação com campos do conhecimento externos ao Direito, como a 

Ciência das Finanças e a Sociologia. De todo modo, a relevância desse estudo não se resume à 

teoria, mas se estende à prática a partir do momento em que o Estado precisa arrecadar 

recursos para sua manutenção e para cumprimento de seus fins aos cidadãos. 

É por essa razão que se pretende, no presente trabalho, discutir o Sistema Tributário 

Nacional sob três espectros – jurídico, sociológico e econômico –, cada um deles se referindo 

a um capítulo, embora, constantemente, façam menção uns aos outros. Utilizou-se, para tanto, 

do método dedutivo a partir do exame da doutrina, jurisprudência e legislação pertinentes, 

bem como da coleta de dados oficiais do Ministério da Fazenda acerca da arrecadação 

tributária entre os anos de 2006 a 2015. 

No primeiro capítulo, discute-se o conceito e as classificações dos tributos, as teorias 

da tributação (teorias do benefício e do sacrifício), as bases a partir das quais se afere a 

capacidade econômica dos contribuintes (renda, patrimônio e consumo) e o fenômeno da 

repercussão na tributação indireta. 

No capítulo segundo, são apresentados os princípios da solidariedade, cidadania e 

consciência aplicados ao âmbito tributário, as categorias de princípios na visão de José 

Maurício Conti, as diferenças entre capacidade econômica e capacidade contributiva e a 

extensão e sentido do artigo 145, §1°, da Constituição Federal de 1988. 

Por fim, no capítulo terceiro, avalia-se a arrecadação tributária brasileira, 

especialmente por base de incidência, a fim de se verificar se o modo pelo qual se tributa é 

compatível com a capacidade econômica dos contribuintes. 

  Ao final, na conclusão, buscou-se sintetizar e sistematizar os conceitos jurídicos, 

sociológicos e econômicos apresentados, de modo a demonstrar as características do Sistema 

Tributário Nacional e se elas se coadunam com o Estado Social Fiscal tal como instituído pela 

Constituição Federal de 1988. 
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1. A ESTRUTURA DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL: ESPECTRO 

JURÍDICO DA TRIBUTAÇÃO 

 O estudo do Sistema Tributário Nacional se dá de forma piramidal, visto que sua 

estrutura é composta pela Constituição Federal de 1988, pelo Código Tributário Nacional – 

recepcionado pela Carta Magna com status de lei complementar, conforme o art. 34, § 5°, do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) –, e pela legislação extravagante. 

Em apertada síntese, a Constituição Federal de 1988 confere competências e limitações para 

exercício dessas competências, as quais devem obedecer às normas gerais determinadas pelo 

Código Tributário Nacional e demais leis complementares subsequentes, aos entes políticos 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), e o fazem por meio de lei – complementar ou 

ordinária, a depender da matéria por ela disciplinada1. 

O Direito Tributário Constitucional, ou seja, aquele que está na Constituição Federal 

de 1988, não é concentrado no título VI, capítulo I, embora seja neste em que as espécies 

tributárias, as limitações ao poder de tributar (imunidades) e a repartição das competências 

tributárias estejam dispostas. Há normas constitucionais tributárias nos títulos relativos à 

ordem econômica e financeira (título VII, capítulos I a III), à ordem social (título VIII, 

capítulo II, seção I), e às disposições constitucionais gerais (título IX). 

Importante lembrar que, embora a repartição das receitas tributárias conste no título 

referente ao Sistema Tributário Nacional, tal matéria é de Direito Financeiro, visto que opera 

no plano da distribuição do montante tributário arrecadado2.  

Passe-se à análise das classificações jurídicas dos tributos. 

 

1.1. Os tributos e sua classificação jurídica 

Primeiramente, convém demonstrar o conceito de tributo. Embora seja conceituado no 

art. 3° do Código Tributário Nacional como sendo “(...) toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de 

ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

                                                           
1 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 2014. P. 362 

2 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da 

jurisprudência. 16ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; ESMAFE, 2014. P. 513 
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vinculada”, a noção de tributo é constitucionalmente pressuposta, como demonstra Geraldo 

Ataliba3 e Renato Lopes Becho4, de modo que não pode se afasta-la dos princípios que 

transcendem o direito tributário, visto que são de natureza constitucional. 

Comentando o conceito constitucional de tributo, leciona Leandro Paulsen5 (grifos 

nossos): 

A Constituição Federal, ao estabelecer as competências tributárias, as limitações ao 

poder de tributar e a repartição de receitas tributárias, permite que se extraia do seu 

próprio texto qual o conceito de tributo por ela considerado. Cuida-se de prestações 

em dinheiro exigidas compulsoriamente, pelos entes políticos, de quem revele 

capacidade contributiva ou que se relacione direta ou indiretamente a atividade 

estatal específica, com vista à obtenção de recursos para o financiamento de 

atividades ou fins realizados e promovidos pelo próprio Estado ou por terceiros 

no interesse público, com ou sem promessa de devolução.  

 

Como bem aponta o autor supra, verifica-se pela análise do Capítulo “Do Sistema 

Tributário Nacional” na Constituição Federal de 1988 que o tributo é/tem: 

a) obrigação de dar dinheiro: menções à base de cálculo e à alíquota, bem como à 

distribuição de receitas e reserva de percentuais do seu produto para aplicação em 

determinados setores; 

b) natureza compulsória de obrigação ex lege: instituição e majoração de tributos só pode 

ser feita por meio de lei (art. 150, I); 

c) caráter de não sanção por ato ilícito: os tributos incidem sobre atos não ilícitos 

(manifestação de riqueza, exercício de poder de polícia, realização de obra pública que 

valorize imóveis, custeio de atividades para concretizar objetivos constitucionais). Ademais, 

não podem os tributos ter efeito confiscatório (art. 150, IV); 

d) cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada: a Constituição 

Federal de 1988 outorga à lei complementar o estabelecimento de normas gerais de direito 

tributário (tal como o Código Tributário Nacional, como apresentado anteriormente) que 

disciplinem, dentre outros,  a obrigação, o lançamento e o crédito tributários (art. 146, III, 

‘b’). O Código Tributário trata de tais matérias, respectivamente, nos arts. 113; 142 a 149; e 

139 a 141; 

                                                           
3 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 5ª Ed., 1ª tiragem. São Paulo: Malheiros Editores, 

1992. P. 35 

4 BECHO, Renato Lopes. Lições de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 101 

5 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da 

jurisprudência. 16ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; ESMAFE, 2014. P. 735-736 



4 
 

 

e) Finalidade econômico-social: a instituição dos tributos se justifica pela necessidade de 

custeio das atividades dos entes políticos e/ou outras atividades do interesse público. 

 

É de se constatar, portanto, que o caráter teleológico do tributo, qual seja, o de 

financiamento de atividades de interesse público, não advém de seu conceito legal, mas de seu 

conceito constitucional. Tal fato se evidencia pela interpretação sistemática do texto 

constitucional, que adotou a estrutura de um Estado Fiscal Social6, especialmente quando da 

análise dos objetivos da República Federativa do Brasil (art. 3°). Sobre isso, importante 

colacionar as lições de Alessandro Mendes Cardoso (grifos nossos)7: 

(...) o Estado Social altera a estrutura e o fundamento da tributação, que se vincula 

aos seus objetivos, notadamente, de combate às desigualdades sociais e de melhoria 

da distribuição de renda entre os cidadãos. A partir de então, desenvolve-se uma 

tributação fortemente centrada na capacidade contributiva, que privilegia os tributos 

progressivos (principalmente sobre a renda e as heranças) e que se oriente, sempre 

que possível e necessário, mediante considerações extrafiscais. Tem-se, portanto, 

uma dupla justificação para a tributação: a tradicional, de sustentar o aparato 

estatal; e a novel, de influir diretamente na estrutura social, contribuindo para 

a efetivação da equidade entre os cidadãos. 

 

 No mesmo sentido, apresenta Diogo Ferraz Lemos Tavares8 que a noção de interesse 

público no Direito Tributário, dado o Sistema Constitucional brasileiro e sua carga 

principiológica, não é meramente arrecadatória, mas possui a finalidade de que a tributação 

contribua à pacificação social com exações justas que respeitem os direitos dos particulares e 

que propiciem o custeio e manutenção das atividades estatais para desenvolvimento da 

sociedade. 

 Portanto, pode-se definir tributo como sendo toda prestação pecuniária compulsória, 

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

instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada 

arrecadada com a finalidade de custear e manter as atividades estatais para a 

concretização de seus objetivos fundamentais (conceito constitucional). 

                                                           
6 Entende-se por Estado fiscal aquele em que o custeio da máquina estatal e de suas atividades advém, 

eminentemente, das receitas derivadas tributárias arrecadadas dos indivíduos componentes da sociedade, 

especialmente daqueles que podem fazê-lo sem comprometer seu sustento digno (c.f.: MORAES, Carlos Alberto 

de. Curso de direito financeiro. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 41-43) 

7 CARDOSO, Alessandro Mendes. O dever fundamental de recolher tributos no Estado Democrático de 

Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. P. 191. No mesmo sentido: TIPKE, Klaus; YAMASHITA, 

Douglas. Justiça fiscal e Princípio da Capacidade Contributiva. São Paulo: Malheiros, 2002. P. 13 

8 TAVARES, Diogo Ferraz Lemos. A Supremacia do Interesse Público e o Direito Tributário. Porto Alegre: 

Núria Fabris Ed., 2012. P. 201-202 
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Demonstrado o conceito de tributo, vejam-se as suas classificações. Doutrinariamente, 

há várias controvérsias acerca dos critérios adotados para classificação dos tributos em 

espécie – se a vinculação, a destinação, a restituição, a reunião de dois desses critérios ou 

todos eles. Cinco figuras jurídicas protagonizam o debate sobre a natureza tributária: os 

impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as 

contribuições especiais. A classificação dessas figuras como espécies tributárias ou não é o 

que diferencia as teorias bipartida, tripartida, tetrapartida ou pentapartida9.  

A teoria bipartida defende a existência de duas espécies tributárias, seja sob a 

denominação de impostos e taxas, seja sob a alcunha de tributos vinculados ou não 

vinculados. Para Augusto Alfredo Becker10, defensor da primeira classificação, a diferença 

reside na base de cálculo da espécie tributária: se serviço ou coisa estatal, é imposto; se um 

fato lícito qualquer, taxa. Assim, para ele, os empréstimos compulsórios (tributos causais e 

restituíveis) e as contribuições “especiais” (tributos afetados a finalidades específicas) seriam, 

em alguns casos, impostos e, em outros, taxas. Geraldo Ataliba11, defensor da segunda 

classificação, sustenta que a diferença se dá pela vinculação ou não do tributo a uma ação 

estatal: se não vinculado, é imposto; se vinculado, pode ser taxa (caso o vínculo se dê por uma 

“dimensão da atuação estatal” ao indivíduo, como por exemplo a prestação de um serviço) ou 

contribuição (caso o vínculo se dê por “base designada por lei” representada por uma aspecto 

mensurável que sirva como causa ou efeito da/para atuação do Estado ao indivíduo, como por 

exemplo, a valorização do imóvel derivada de obra pública). 

A teoria tripartida, sustentada por Paulo de Barros Carvalho12 e Roque Antonio 

Carrazza13, utiliza como critério classificatório a vinculação ou não da materialidade do fato 

previsto na hipótese de incidência a uma atividade estatal, independentemente da afetação 

(destino) da receita arrecadada, isto é, o tributo tem sua natureza jurídica específica definida 

pelo fato gerador (tal como dispõe o art. 4° do CTN). Assim, as espécies tributárias são 

impostos, taxas e contribuições de melhoria, sendo os empréstimos compulsórios e as 

                                                           
9 LUKIC, Melina de Souza Rocha. Tributos em Espécie. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

2012. P. 17-19 

10 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1972. P. 330 

11 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 5ª Ed., 1ª tiragem. São Paulo: Malheiros Editores, 

1992.P. 171 

12 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 67 

13 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2011. P. 558 
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contribuições “especiais”, dependendo do fato gerador, ora impostos (se não vinculados à 

atuação estatal), ora taxas (se vinculados). 

A teoria quadripartida, cujos adeptos são Ricardo Lôbo Torres14 e Luciano 

Amaro15, atribui serem quatro as espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições e 

empréstimos compulsórios (estes, restituíveis). A diferença entre ambos os autores é a 

localização taxonômica das contribuições de melhoria. Para o primeiro, inserem-se as 

contribuições de melhoria nas contribuições porque apresentam suas características, quais 

sejam, a atividade estatal praticada no interesse de determinado grupo e a vantagem individual 

auferida. Para o segundo, inserem-se as contribuições de melhoria nas taxas, pois é nestas que 

há conexão do interesse individual à ação estatal divisível, enquanto que nas contribuições 

não há divisibilidade, mas destinação a determinada atividade necessária ou útil à realização 

de função de interesse público. 

Por fim, a teoria pentapartida, posição adotada, atualmente, pelo Supremo Tribunal 

Federal16, por Hugo de Brito Machado17 e Ives Gandra Silva Martins18, defende que os 

tributos se classificam em razão da vinculação (ou não) à atividade estatal, da 

destinação/afetação da receita arrecadada e da possibilidade (ou não) de restituição, sendo 

cinco as espécies tributárias, autônomas em razão do regime jurídico próprio para cada uma 

delas: 

a) os impostos (arts. 145, I; 153; 154, I; e 154, II): tributos não vinculados (salvo o art. 

154, II – imposto extraordinário de guerra); não contraprestacionais/retributivos;  

b) as taxas (art. 145, II): tributos vinculados e contraprestacionais/retributivos instituídos 

em razão do poder de polícia ou da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 

específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 

c) as contribuições de melhoria (art. 145, III): tributos vinculados e 

contraprestacionais/retributivos instituídos em razão de valorização imobiliária decorrente de 

obra pública; 

                                                           
14 TORRES, Ricardo Lôbo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 17ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 

P. 375 

15AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 20ª Ed., 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2014. P. 102-109 

16 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Tribunal Pleno. RE 146733. Relator  Ministro MOREIRA 

ALVES. Julgado em 29/06/1992, DJ 06-11-1992, P. 15-16. 

17 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. P. 70-73 

18 MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Curso de Direito Tributário. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

717-721 
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d) os empréstimos compulsórios (art. 148): tributos não vinculados, 

contraprestacionais/retributivos e restituíveis cuja receita é destinada/afetada ao custeio de 

despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua 

iminência (inciso I) ou para investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 

nacional (inciso II);  

e) as contribuições “especiais” ou parafiscais (arts. 149, caput e §§ 1° ao 4°; 195, I a III e 

§4°; 149-A): tributos sui generis, visto que vinculados de forma imperfeita à finalidade e 

contraprestacionais de forma indireta ao contribuinte19, no sentido em que não pressupõem a 

prestação de uma atividade estatal diretamente àquele que as paga, embora se caracterizem 

pela existência de uma finalidade inerente a sua criação. Podem ser: sociais (gerais ou de 

seguridade social), de intervenção no domínio econômico (CIDEs), de interesse das categorias 

profissionais ou econômicas, ou para o custeio de iluminação pública (COSIP). 

Para facilitar a visualização das teorias sobre a classificação das espécies tributárias, 

segue a tabela 1: 

Tabela 1 – Teorias sobre a classificação das espécies tributárias  

Teoria Defensores Critério classificatório Espécies tributárias 

Bipartida Alfredo Augusto 

Becker, Geraldo 

Ataliba 

Vinculação (ou não) à 

atividade estatal  

- Impostos e taxas (Alfredo 

Augusto Becker) 

- Tributos não vinculados 

(impostos) e tributos vinculados 

(taxas e contribuições em geral) 

(Geraldo Ataliba) 

Tripartida  Paulo de Barros 

Carvalho, Roque 

Antonio Carrazza 

Vinculação (ou não) à 

atividade estatal e fato gerador 

- Impostos, taxas e contribuições 

de melhoria (art. 145, CF/88) 

- Empréstimos compulsórios e 

“contribuições especiais” são 

impostos ou taxas, dependendo do 

fato gerador 

 

Quadripartida  Ricardo Lôbo Torres, 

Luciano Amaro 

Vinculação (ou não) à 

atividade estatal, fato gerador, 

destinação/afetação da receita 

- Impostos, taxas (incluindo-se 

contribuições de melhoria – 

Luciano Amaro), contribuições 

                                                           
19 MARTINS, Ives Gandra da Silva. O perfil jurídico das contribuições no Texto Supremo – o conceito de 

receita ordinária para os fins da Lei n° 7.643/04. RDDT 123/135, dez/05) 
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arrecadada e restituibilidade (incluindo-se contribuições de 

melhoria – Ricardo Lobo Torres) 

e empréstimos compulsórios 

Pentapartida Supremo Tribunal 

Federal, Hugo de 

Brito Machado, Ives 

Gandra Silva 

Martins, Paulo Ayres 

Barreto 

Vinculação (ou não) à 

atividade estatal, fato 

gerador,_destinação/afetação 

da receita arrecadada e 

restituibilidade 

- Impostos, taxas, contribuições 

de melhoria, empréstimos 

compulsórios e contribuições 

“especiais” ou parafiscais 

Passada a problemática acerca da classificação das espécies tributárias, há outras 

classificações doutrinárias relevantes para o deslinde da temática. Veja-se as mais 

importantes20: 

 Quanto à competência tributária, tem-se que os tributos podem ser federais (ex.: 

Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, art. 153, IV), estaduais (ex.: Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, art. 155, III) e municipais (ex.: Imposto sobre 

a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, art. 156, I). Saliente-se que o próprio texto 

constitucional confere os tributos “estaduais” e “municipais” ao Distrito Federal e, nos 

Territórios Federais, à União (arts. 155 e 147, respectivamente). O ordenamento brasileiro 

adotou a regra de que a competência tributária, via de regra, é privativa, isto é, a cada ente 

político é reservado competência para instituir determinado tributo sobre determinado 

fenômeno, vedada a invasão dos demais, razão por que a Carta Magna a repartiu de forma 

rígida21. Exceção a tal regra é a competência residual e exclusiva da União para a instituição 

dos impostos extraordinários de guerra (art. 154). 

Quanto ao objetivo da lei de incidência, tem-se os tributos fiscais (função 

arrecadatória, ex.: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza – IRPF, art. 153, 

III) e os tributos extrafiscais (função regulatória e indutora de comportamentos, ex.: Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, art. 156, III). Dado o conceito constitucional 

de tributo visto alhures (v. pág. 4), que pressupõe a finalidade de concretizar os objetivos 

fundamentais, é imperioso concluir que nenhum tributo possui função exclusivamente fiscal. 

Quanto às características do fato gerador, tem-se os tributos pessoais (ex.: Imposto 

sobre a renda e proventos de qualquer natureza), que levam em conta aspectos subjetivos dos 

                                                           
20 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 20ª Ed., 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2014. P. 110-114 

21 SCHOUERI. Luís Eduardo. Direito Tributário. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 222 



9 
 

 

contribuintes, e os tributos reais (ex.: Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços – ICMS, 

art. 155, II), que realçam as características objetivas. Saliente-se que a própria Constituição 

Federal de 1988 determina que os impostos, sempre que possível, tenham caráter pessoal e 

sejam graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte (art. 145, § 1°, primeira 

parte). Mais adiante será aprofundada tal temática, sobretudo questionando a possibilidade de 

se ampliar tal preceito às demais espécies tributárias. 

Quanto sujeito sobre o qual recai o encargo financeiro, classificação econômica, tem-

se que os tributos podem ser diretos (ex.: Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – 

ITCMD, art. 155, I) ou indiretos (quaisquer impostos sobre o consumo de bens e serviços, 

ex.: IPI, ICMS, ISS). Tal classificação pressupõe a existência de duas espécies de 

contribuintes – um de direito e um de fato. Nos tributos diretos, as espécies de contribuinte se 

identificam, enquanto que nos indiretos, o contribuinte de direito não necessariamente 

corresponde ao contribuinte de fato por conta do fenômeno da repercussão ou translação, que 

diz respeito ao repasse/difusão do sacrifício fiscal de uma pessoa a outra(s). Pode ser total, 

parcial (em superfície) ou “para trás” (retroativa, como no caso em que o consumidor diminui 

o preço, onerando o vendedor mediante diminuição do lucro auferido por este) e tem como 

condições, dentre outras: presença de negócio jurídico bilateral ou multilateral (logo, negócios 

unilaterais e tributos pessoais puros não repercutem) (1); elasticidade (variação da demanda 

por decorrência de variação do preço – se há aumento no tributo, espera-se aumento do preço 

e, por conseguinte, queda na demanda) do objeto tributado (2); durabilidade do objeto 

tributado (3); complementaridade (a tributação em um bem consumido conjuntamente com 

outro, por exemplo café e leite, feijão e arroz, provavelmente, diminuirá a demanda de seu 

complementar, podendo, posteriormente, reduzir o preço deste) ou substitutividade (bens que 

podem ser trocados, sem prejuízo de funcionalidade; ex.: álcool e gasolina – tributação em um 

bem pode aumentar a demanda de seu substituto, resultando, posteriormente, em um maior 

preço deste) (4)22. Também mais adiante voltar-se-á a falar sobre tal classificação. 

Quanto à dimensão econômica do fato gerador, há os tributos fixos (ex.: algumas 

hipóteses do ISS) e os variáveis ou proporcionais (ex.: IPI), que se distinguem pela 

oscilação ou não do montante a ser pago a título de tributo em razão do maior ou menor valor 

da operação tributada. Essa classificação também será alvo de maior análise quando da 

explanação sobre os princípios da capacidade econômica e contributiva. 

                                                           
22 BALEEIRO, Aliomar.  Uma Introdução à Ciência das Finanças. Rio de Janeiro: Forense, 2006. P.170-175 
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Quanto à razão entre a onerosidade relativa e a renda do contribuinte, tem-se que os 

tributos podem ser regressivos ou progressivos. Nos primeiros, a razão é inversa, isto é, 

quanto maior a renda, menor a onerosidade relativa; nos segundos, a razão é direta. É o efeito 

regressivo que se verifica na tributação indireta, conforme será demonstrado mais adiante. 

Quanto à maior ou menor tributação em razão da essencialidade do fato gerador, 

existem os tributos seletivos (ex.: IPI, por regra – art. 153, § 3°, I), cujas alíquotas aumentam 

em razão direta à superfluidade do bem tributado, e os não seletivos (ex.: ICMS, por 

faculdade – art. 155, § 2°, III), que relevam tal condição. Retornar-se-á a esse critério 

classificatório quando for analisada a arrecadação tributária brasileira. 

Por fim, quanto à base de incidência, os tributos podem ser sobre a renda (inserindo-

se a folha de salários), patrimônio (propriedade) e consumo (bens e serviços e transações 

financeiras). Cada uma dessas bases demonstra uma situação reveladora de capacidade 

contributiva, respectivamente, o ingresso de riqueza no patrimônio, a permanência da riqueza 

e o gasto de riqueza. 

 

1.2. Os tributos e a oneração: as teorias da tributação 

 Colocados os pressupostos conceituais, importante refletir sobre o fenômeno da 

tributação em si, especialmente sobre seu fundamento jurídico. 

 A arrecadação tributária, embora, como já demonstrado anteriormente, possua um 

caráter teleológico intrínseco, derivado do próprio conceito constitucional de tributo, exige 

técnica, especialmente para definir sobre que sujeitos deve recair a exação. Sinteticamente, 

pode-se entender como sistema tributário “ideal” aquele em que se reúnem as seguintes 

características23: oneração equitativa dos contribuintes (1); existência de instrumentos para 

correção de distorções no setor privado com a menor intervenção possível (2); estrutura fiscal 

que contribua para a estabilização e crescimento por meio da tributação (3); e eficiência na 

administração tributária, de forma clara e objetiva aos seus destinatários (4).  

É nessa seara que surgem teorias que buscam demonstrar e, sobretudo, justificar 

modelos de sistema tributário que devem ser adotados pelos Estados. Por questões didáticas, 

dividem-se elas em teoria do benefício e teoria do sacrifício. Analise-se cada uma delas. 

                                                           
23 MUSGRAVE, Richard; MUSGRAVE, Peggy. Public Finance in Theory and Practise. 5ª edição, Nova 

York: Mcgraw-hill, 1989. P. 178 
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 A teoria do benefício parte do princípio de que o sistema tributário deve ser custeado 

pelos contribuintes na medida em que estes demandem por serviços públicos24. Classicamente 

(do século XVII ao XVIII), defendem essa teoria Hugo Grotius, Samuel Pufendorf, Thomas 

Hobbes, John Locke, os fisiocratas, William Petty, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, 

Montesquieu e Adam Smith, os quais viam o Estado como uma forma de proteção. Ao longo 

do século XIX, autores como McCulloch e Thiers, também adeptos à teoria do benefício, 

associaram a ideia de tributo ao prêmio de um seguro, cabendo ao Estado avaliar o risco do 

“sinistro” para, então, fixar a carga tributária. Ao final do século XIX e início do século XX, 

autores como Maffeo Pantaleoni, Ugo Mazzola, Antonio Viti de Marco, Knutt Wicksell e 

Erick Lindahl reinterpretaram a teoria do benefício, colocando-a como condição para 

aplicação da teoria econômica do equilíbrio geral25.  

 Críticas e propostas foram feitas para aperfeiçoar a teoria do benefício e torna-la 

viável. Embora tal teoria tenha o lado positivo de, ao menos em tese, dotar o sistema tributário 

de total referibilidade, isto é, de que os tributos arrecadados serão revestidos em forma de 

benefícios àqueles que os pagaram, há grande dificuldade em se fixar o montante que deve ser 

cobrado de cada indivíduo, visto que a aferição do “benefício”, de expressiva distinção entre 

os contribuintes26, exige a aplicação de uma série de conhecimentos econômicos 

(identificação do preço-unitário, benefício marginal, curvas de preferências por serviços e 

obras públicas, demanda, elasticidade-renda de cada bem público) impraticável em contexto 

macrossocial. Além disso, tal teoria releva o aspecto redistributivo da tributação, não 

colaborando com a distribuição da renda entre os membros da sociedade27. 

 A teoria do sacrifício28, por sua vez, tem origem nas ideias de que a tributação deve 

ser regida pela capacidade econômica e contributiva dos indivíduos. Por essa razão, há forte 

carga axiológica nessa teoria, que vê a igualdade, a equidade, a justiça e a progressividade 

como pressupostos para a consecução da finalidade dos tributos. Tal teoria se subdivide em 

três correntes, quais sejam, a do Sacrifício Absoluto (ou Equivalente), do Sacrifício 

                                                           
24 MUSGRAVE, Richard; MUSGRAVE, Peggy. Public Finance in Theory and Practise. 5ª edição, Nova 

York: Mcgraw-hill, 1989. P. 220. 

25 PESSÔA, Leonel Cesarino. O Princípio do benefício como critério de justiça tributária: as diferentes 

interpretações. Anais do XVII Encontro Preparatório para o Congresso Nacional do Conpedi, 2008. Salvador. 

P. 4870-4871 

26 MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade. São Paulo: Martins Fontes, 2005. P. 22 

27 CONTI, José Maurício. Princípios tributários da capacidade contributiva e da progressividade. São 

Paulo: Dialética, 1996. P. 15-16 

28 IDEM, Ibidem. P. 81-84 
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Proporcional e a do Sacrifício Marginal (ou Mínimo Sacrifício). O elemento comum a 

elas, como bem apresenta Pedro Eduardo Pinheiro Silva29, é que (grifos nossos): 

 (...) Os sacrifícios (...) são representados pelas perdas de utilidade em virtude da 

imposição tributária que, em virtude da utilidade marginal decrescente da renda, 

seriam maiores, quanto menor for a renda tributável. Essa análise pressupõe que a 

perda de bem-estar ocasionada pelo pagamento de imposto por um cidadão 

será sempre maior em relação ao imposto pago, sob alíquotas proporcionais, 

por outro cidadão detentor de maior renda. 

 

  Em termos gerais, para a teoria do sacrifício, quanto maior a renda, menor o sacrifício 

em se desfazer de parte dela a título de tributo.  

 Assim como a teoria do benefício, a teoria do sacrifício sofreu críticas. Tal teoria, ao 

vincular a progressividade à capacidade contributiva, é arbitrária, não só pelo fato do primeiro 

conceito ser tomado como condição sem a qual o segundo não se realiza, mas também pela 

fundamentação em pressupostos lógicos falsos e usados indiscriminadamente, especialmente 

a utilidade marginal decrescente com a renda. Além disso, a teoria do sacrifício, ao rejeitar a 

tributação proporcional, acaba por ilegitimar a aquisição de montantes expressivos em pouco 

tempo e não demonstra, concretamente, condições de redistribuir riqueza30.  

 A escolha da teoria que deve orientar a tributação no contexto brasileiro se dá pela 

análise da ordem constitucional instaurada pela Carta Magna de 1988. O modelo estatal 

adotado no Brasil foi o de Estado Social Fiscal, como visto anteriormente, de modo que, dessa 

afirmação, deriva um binômio: há direitos que devem ser concretizados aos cidadãos, 

contudo, quaisquer deles têm custos públicos31. A Constituição Federal de 1988, ao autorizar 

o Estado a instituir tributos, implicitamente impõe aos indivíduos o dever fundamental de 

paga-los, a fim de manter os entes políticos e garantir a consecução de seus fins republicanos. 

Considerando que o Estado fiscal brasileiro é financiado, eminentemente, por impostos, ou 

seja, por tributos não retributivos e não vinculados, compete a todos os cidadãos, na medida 

de suas capacidades contributivas, arcar com uma parcela dos serviços públicos, em respeito à 

cidadania solidária32, posteriormente melhor demonstrada.  

                                                           
29 SILVA, Pedro Eduardo Pinheiro. O Sistema Tributário: Constituição Econômica e Justiça Fiscal. 245 f. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2010. P. 135 

30 IDEM, Ibidem. P. 224. 

31 HOLMES, Stephen. SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rights – Why Liberty Depends on Taxes. New York 

and London: W. M. Norton, 1999. P. 15 

32 BORBA, Bruna Estima et. al. Distribuição e redistribuição de renda: um ideal possível por meio da 

tributação. Recife: Editora UFPE, 2016. P. 31, 39-43. Também nesse sentido: GRECO, Marco Aurelio; 

GODOI, Marciano Seabra de. Solidariedade social e tributação. São Paulo, Dialética, 2005. P. 142  
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Conclui-se, portanto, que o dever fundamental de pagar tributos, na medida de sua 

capacidade contributiva, é instrumento para se atingir os objetivos constitucionalmente 

estabelecidos. 

 Assim, dado que a estrutura constitucional tributária brasileira se filia ao princípio da 

capacidade contributiva, exsurge o debate acerca de uma das classificações tributárias 

anteriormente apresentadas, qual seja, aquela em que se dá pela razão entre a onerosidade 

relativa e a renda do contribuinte: tributos progressivos e regressivos. 

  

1.3. A repercussão e a regressividade da tributação indireta: a fixação dos parâmetros 

para tributação 

 O estudo sobre a progressividade, proporcionalidade e regressividade tributárias é o 

pressuposto para se verificar a real onerosidade da exação fiscal sobre os indivíduos, visto que 

se utiliza dos conceitos de contribuinte de direito e contribuinte de fato e dos institutos base 

de cálculo e alíquotas33. Para tanto, importante melhor compreende-las. 

 Primeiramente, tem-se que a progressividade, a proporcionalidade e a regressividade 

são formas diferentes de se efetivar a equidade vertical na tributação, ou seja, de se alcançar a 

forma ideal por que o encargo tributário deve ser compartilhado por contribuintes com 

capacidades econômicas distintas34. A diferença básica entre ambas é a variação que sofre a 

razão entre a onerosidade tributária relativa e a capacidade econômica do contribuinte com o 

aumento da renda deste. Se inversa/decrescente/negativa, é regressiva; se nula, é 

proporcional; se direta/crescente/positiva, é progressiva. Para ilustrar, segue a ilustração 

elaborada por Fernando Antônio Rezende da Silva35, em que T é o encargo tributário e Y é a 

renda: 

                                                           
33 MACHADO, Hugo de Brito. Progressividade e Socialismo. Artigo publicado no jornal Zero Hora do dia 18 

de agosto de 1998. P. 15. COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. Saraiva, 2009. P. 213. 

34 CONTI, José Maurício. Princípios tributários da capacidade contributiva e da progressividade. São 

Paulo: Dialética, 1996. P. 74-75 

35 SILVA, Fernando Antonio Rezende da. Finanças Públicas. 2ª Ed., 4ª tiragem. São Paulo: Atlas, 2006. P. 165 
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 A problemática, contudo, insere-se no âmbito dos tributos indiretos (sobre o 

consumo), os quais, embora sejam derivados de uma classificação econômica, possuem 

relevância jurídica, não só pela previsão legal de sua restituição36, como também pela 

possibilidade de se verificar a obediência aos preceitos constitucionais. A depender da base 

adotada – se o consumo ou a renda –, os tributos indiretos demonstrarão tratar-se de um 

sistema proporcional ou regressivo, respectivamente37.  

Em outros termos, caso o referencial seja o consumo, a razão entre a onerosidade 

tributária relativa e a capacidade econômica do contribuinte com o aumento da renda deste 

não sofre variação (tributa-se mais na mesma proporção em que se consome mais). Por 

exemplo: um indivíduo que consome um bem que custa R$ 50,00 sobre o qual incide um 

tributo com alíquota de 10%, pagará R$ 5,00. Se consumir dois produtos desses, pagará R$ 

10,00. A razão é constante em 10% do valor do consumo.  

Por outro lado, tomando-se como pilar a renda, a variação da razão entre a onerosidade 

tributária relativa e a capacidade econômica do contribuinte com o aumento da renda deste se 

dá de forma inversa (tributa-se menos na medida em que a renda aumenta). Exemplificando: 

dois indivíduos, ‘A’ e ‘B’, com rendas de R$ 100,00 e R$ 1.000,00, consomem o mesmo 

                                                           
36 Art. 166 do Código Tributário Nacional: “A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, 

transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido 

encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”. 

(BRASIL. Código Tributário Nacional (Lei n° 5.1272, de 25 de outubro de 1966), in: Vade Mecum Saraiva. 

21ª Ed.. São Paulo: Saraiva, 2016. P. 731). Sobre tal dispositivo, c.f.: COSTA, Leonardo de Andrade. Sistema 

Tributário Nacional. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas (FGV), 2014. P. 21-25. MACHADO, Hugo de 

Brito. Curso de Direito Tributário. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. P. 176. AMARO, Luciano. Direito 

Tributário Brasileiro. 20ª Ed., 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2014. P. 450-452. PAULSEN, Leandro. Direito 

tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 16ª Ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado Editora; ESMAFE, 2014. P. 1254-1266. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de 

Direito Tributário Brasileiro. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014. P. 730-732.  

37 PINTOS-PAYERAS, José Adrian. A Carga Tributária no Brasil: um modelo para análise dos impactos 

das políticas tributárias na arrecadação e distribuição. Brasília: ESAF, 2008. Monografia premiada com o 

primeiro lugar no XIII Prêmio Tesouro Nacional – 2008. Orçamentos e Sistemas de Informação sobre a 

Administração Financeira Pública. Londrina (PR). P. 11 

http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/Premio_TN/XIIIpremio/catalogo13.htm#osiafpPYNTOSPAYERAS
http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/Premio_TN/XIIIpremio/catalogo13.htm#osiafpPYNTOSPAYERAS
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produto do exemplo anterior (R$ 50,00 com alíquota de 10%, equivalendo R$ 5,00 em 

tributo). ‘A’ terá que dispensar, assim, 5% de sua renda para pagar o tributo, enquanto ‘B’ 

dispensa 0,5%. Isso se justifica pela utilidade marginal da renda, isto é, “à medida que a 

renda do contribuinte aumenta, estabelece-se uma relação inversamente proporcional entre o 

nível de renda e o sacrifício tributário”38. 

A escolha do parâmetro para tributação no Brasil, tal como o foi a escolha do sistema 

tributário, deriva da ordem constitucional. Como bem demonstrado por José Maurício Conti39, 

a adoção de mais de um princípio em um mesmo sistema tributário para concretização da 

justiça fiscal é plenamente possível e desejável para aferição da capacidade econômica do 

contribuinte. Desse modo, verifica-se que o Sistema Tributário Brasileiro mensura a 

capacidade contributiva sob três critérios: consumo, patrimônio e renda, embora aplique a 

cada um deles instrumentos específicos para aferição da capacidade econômica do 

contribuinte. No caso do consumo, a seletividade em razão da essencialidade; no caso da 

renda e patrimônio40, a progressividade. Tais instrumentos serão melhor demonstrados 

posteriormente. 

   

2. O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE ECONÔMICA: ESPECTRO SOCIOLÓGICO 

DA TRIBUTAÇÃO 

 Fixadas as bases jurídicas do Sistema Tributário Nacional, convém demonstrar seus 

impactos socialmente, afinal, são os contribuintes seus destinatários. Para tanto, no primeiro 

momento, analisar-se-ão conceitos sociológicos como solidariedade, cidadania e consciência 

de modo a aplica-los ao contexto tributário. Após, os princípios constitucionais tributários 

com enfoque na capacidade econômica e, a partir desta, compreender sua aplicação à 

tributação indireta. 

 

                                                           
38 KALDOR, Nicholas. Tributação e desenvolvimento econômico. Revista Brasileira de Economia. Fundação 

Getúlio Vargas. Rio de Janeiro. A12. N1. PP 83-99, mar. 1957, pp 84 e 85. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/índex.php/rbe/article/download/1874/2755>. P. 25-26 

39 CONTI, José Maurício. Op. Cit. P. 64, 67 

40 O Supremo Tribunal Federal, contudo, firmou entendimento no sentido que a progressividade em tributos 

sobre o patrimônio só é permitida em casos que encontram permissão constitucional expressa. Nesse sentido: 

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Tribunal Pleno ADC 8 MC. Relator: Ministro Celso de Mello. 

DJ 04/04/2003 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/índex.php/rbe/article/download/1874/2755
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2.1. Solidariedade, cidadania e consciência fiscais como princípios constitucionais 

tributários41  

 Há uma tradição no direito civil pátrio em conceituar, tecnicamente, solidariedade 

como a responsabilização mútua de credores (ativa) ou devedores (passiva) por uma dívida 

inteira42. Dessa conceituação, pode-se abstrair algumas ideias: não há solidariedade sem 

pluralidade subjetiva (1); não há solidariedade sem a existência de um objeto comum e 

unitário às partes (2). 

 Dadas as generalidades, há critérios para categorizar a solidariedade, que podem ser, 

dentre outros, a historicidade, os objetivos almejados, e as partes. 

 A solidariedade, quanto à historicidade, é antiga quando seu fundamento é de natureza 

subjetivo-transcendental (exemplo: divino, natural), ou moderna se seu fundamento derivar 

da vivência social em comunidade (caráter objetivo e jurídico-político). 

 Do ponto de vista dos objetivos almejados, a solidariedade é mutualista quando há o 

ideal assistencialista e comunitário, enquanto, por outro lado, é altruísta quando há o ideal de 

progresso, não se exigindo dos indivíduos-alvos da solidariedade qualquer 

contraprestação/retribuição. 

 Quanto às partes, a solidariedade pode ser vertical, em que a responsabilidade é 

eminentemente estatal, o qual deve prover os mínimos para seus cidadãos, ficando estes na 

posição de “credores”, ou horizontal, na qual a responsabilidade é compartilhada entre 

Estado (concretização dos deveres fundamentais/constitucionais) e sociedade. 

 No direito constitucional tributário pátrio, portanto, a solidariedade se caracteriza por 

ser moderna, altruísta e horizontal43 e dela decorre a obrigação de que todos contribuam na 

medida de suas possibilidades e usufruam das prestações na medida de suas necessidades44. 

                                                           
41 Os dois primeiros conceitos se baseiam em BORBA, Bruna Estima et. al. Distribuição e redistribuição de 

renda: um ideal possível por meio da tributação. Recife: Editora UFPE, 2016. P. 28-33 

42 Artigo 264 do Código Civil de 2002 (correlato ao artigo 896, par. único do Código Civil de 1916), vide 

NEGRÃO, Theotonio et al. Código Civil e Legislação Civil em Vigor. 32ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 236 

43 Exemplificando, o artigo 194 da Constituição Federal de 1988 dispõe, in verbis: “Art. 194. A seguridade social 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.”. BRASIL. Constituição (1988), in: 

Vade Mecum Saraiva. 21ª Ed.. São Paulo: Saraiva, 2016. P. 64) 

44 CARDONE, Marly A. Previdência, assistência, saúde: o não trabalho na Constituição de 1988. São Paulo: 

LTr, 1990. P. 31.  
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Trata-se, portanto, de verdadeiro conceito estruturante que deve orientar a formulação do 

Sistema Tributário Nacional. 

No que tange à cidadania, disciplinada constitucionalmente (arts. 1°, II, 12) tem-se 

que ela se constitui de três elementos: titularidade de direitos e deveres (pessoais e no âmbito 

social, econômico e cultural) numa sociedade (1); participação política na comunidade (2); 

nacionalidade (vínculo do indivíduo com o Estado) (3). No Direito Tributário, a cidadania se 

apresenta como elemento fundamental, visto que o próprio objeto desse ramo jurídico é a 

relação jurídica tributária. Como bem apresenta Ricardo Lobo Torres45: 

A relação jurídica tributária é complexa, pois abrange um conjunto de direitos e 

deveres do Fisco e do contribuinte. A Fazenda Pública tem o direito de exigir do 

contribuinte o pagamento do tributo e a prática de atos necessários a sua fiscalização 

e determinação; mas tem o dever de proteger a confiança nela depositada pelo 

contribuinte. O sujeito passivo, por seu turno, tem o dever de pagar o tributo e de 

cumprir os encargos formais necessários à apuração de débito; mas tem o direito ao 

tratamento igualitário por parte da Administração e ao sigilo com relação aos atos 

praticados. 

 

 Reunindo ambos os conceitos, tem-se que a cidadania solidária é entendida como 

reunião dos indivíduos em uma comunidade política na qual compartilham de uma mesma 

base da qual o exercício da cidadania é possível. A tributação se insere nesse contexto, 

justamente, como forma de garantir a construção dessa base46. 

 Por fim, também aspecto relevante é a consciência fiscal. Conceito bastante amplo, a 

consciência fiscal abarca desde o conhecimento sobre a solidariedade e a cidadania fiscais 

(sentimento de pertencimento à sociedade47) até a transparência da administração tributária 

perante os contribuintes. Esse último sentido, inclusive, possui referências, no contexto luso-

brasileiro, desde o início do século XVII. Padre Antônio Vieira, utilizando-se do relato bíblico 

de Adão e Eva, apontava que: 

A costela de que se havia de formar Eva, tirou-a Deus a Adão dormindo e não 

acordado, para mostrar o quão dificultosamente se tira aos homens e, ainda, com 

quanta suavidade se deve tirar para o seu proveito. (...). Por isso traçou Deus tirar a 

costela de Adão não acordado, mas dormindo. Adormeceu-lhes os sentidos para lhe 

escusar o sentimento. Com tanta suavidade como essa se há de tirar aos homens 

o que é necessário para a sua conservação da Pátria: tire-se a carne, tire-se o 

sangue, tire-se os ossos, que assim é a razão que seja. Mas tire-se com tal modo, 

                                                           
45 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 1993. P. 186 

46 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2005. P. 11 

47 Derivada da teoria sociológica de Max Weber sobre o pertencimento. C.f.: WEBER, Max. Economia e 

sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília - DF. Editora Universidade de Brasília: São 

Paulo: Imprensa Oficial do estado de São Paulo, 1999.P. 267-277 
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com tal indústria, com tal suavidade, que os homens não o sintam, nem quase o 

vejam. Deus tirou a costela de Adão, mas ele não viu nem sentiu e, se soube, foi 

apenas por revelação(...)48 

 

Analisando-se a parábola do ponto de vista tributário, o clérigo via nos tributos 

indiretos o fenômeno da “anestesia fiscal” – expressão usada por José Casalta Nabais49 –, de 

modo que tal meio de tributação se demonstrava mais hábil para arrecadar sem que os 

contribuintes percebam que estão custeando seus próprios direitos. Evidentemente, tal 

posicionamento não merece guarida, visto que, em um Estado Democrático de Direito 

orientado pela solidariedade e pela cidadania tal como o brasileiro, é essencial que os sujeitos 

exacionados tenham a percepção do quanto contribuem para o sistema tributário – até mesmo 

para, em sendo o caso, questionarem sua legalidade50. 

 Ademais, até mesmo complementado a alegoria feita pelo jesuíta, se Deus (Estado) 

retirou de Adão (contribuinte) a costela sem que ele percebesse (tributo indireto), dando 

origem à Eva e esta ingeriu e ofereceu a Adão o fruto proibido, condenando a humanidade à 

mortalidade51, deduz-se, guardadas as devidas proporções, que a tributação indireta é o 

motivo de ruína do contribuinte (no caso, gera mais desigualdades e pobreza, incompatível, 

portanto, com a solidariedade e cidadania fiscais). 

 É de se concluir, portanto, que a solidariedade, a cidadania e a consciência fiscais são 

princípios a partir dos quais a ordem constitucional tributária é construída.  

 

2.2. Princípios constitucionais tributários e capacidade econômica 

 Na busca pela racionalização do Direito Tributário, não obstante sua pretensão de 

previsibilidade e controle na arrecadação dos tributos, tem-se o “constrangimento” 

(obrigação) de se firmar referenciais teóricos para, a partir deles, destrinchar seus elementos, 

                                                           
48 VIEIRA, Antônio. Sermões. V. 2. Porto: Lello e Irmãos, 1951. P. 322 

49 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos, in: Por 

um Estado Fiscal Suportável – Estudos de Direito Fiscal. Coimbra: Almedina, 2005 P. 22. 

50 Sobre isso, foi editada a Lei n° 12.741, de 8 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a necessidade de que 

alguns tributos indiretos, quais sejam, ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS/PASEP, Cofins, e CIDE-Combustíveis (art. 1°, 

§ 5°, I a IV, VII a IX), constem nos documentos fiscais emitidos aos consumidores. (BRASIL. Lei n° 12.741, de 

8 de dezembro de 2012. Dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor, de que trata o § 5º do artigo 

150 da Constituição Federal; altera o inciso III do art. 6º e o inciso IV do art. 106 da Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12741.htm>. Acesso em 10 de maio de 2017). 

51 BÍBLIA, Antigo Testamento. Gênesis 3:1-23. Português. Tradução do Centro Bíblico Católico em São Paulo – 

Brasil. Bíblia Sagrada. São Paulo: Editora Ave-Maria, 2010. P. 51 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12741.htm
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suas causas e efeitos. Por estar bastante vinculado às diretrizes constitucionais, dado que a 

Carta Magna é responsável pela organização do Estado e o Direito Tributário é uma das 

formas de exercício do poder estatal, herda destas boa parte da carga valorativa decorrente da 

elevação dos princípios à categoria de normas jurídicas (efeito do chamado “pós-positivismo” 

e constitucionalização do direito52). 

 Toda essa (aparente) digressão para chegar à conclusão de que os conceitos e 

princípios que fundamentam o direito fiscal, como “capacidade econômica”, “capacidade 

contributiva”, “mínimo existencial”, “isonomia”, “segurança jurídica”, são dotados, 

assim como quaisquer expressões, de uma textura aberta, isto é, de uma imprecisão linguística 

que se revela sob a forma de vagueza (incerteza quanto ao alcance), ambiguidade (incerteza 

quanto ao sentido) e porosidade (historicidade)53. 

 Desse modo, avaliar qual dos conceitos – capacidade econômica ou contributiva – 

refere-se à aptidão do indivíduo ao custeio das atividades dos entes políticos e/ou outras 

atividades do interesse público é bastante divergente na doutrina. Como bem sintetiza Regina 

Helena Costa54, as diversas concepções da capacidade econômica/contributiva podem ser, 

didaticamente, categorizadas em dois sentidos: absoluto/objetivo, que toma como referencial 

a manifestação da riqueza ou como pressuposto/fundamento jurídico do tributo (1) ou como 

diretriz para a eleição das hipóteses de incidência dos tributos (2); ou relativo/subjetivo, cujo 

referencial é o indivíduo ora para se estabelecer critérios de graduação do tributo (1) ora para 

fixar limites à tributação (2). 

De modo mais técnico, Ives Gandra Silva Martins55 e José Maurício Conti56 

diferenciam capacidade econômica da contributiva a partir da análise do referencial para sua 

                                                           
52 MAIA, Antônio Cavalcanti. DINIZ, Antônio Carlos. Pós-positivismo, in: BARRETTO, Vicente de Paulo 

(Coord.). Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo - Rio de Janeiro: UNISINOS/Editora Renovar, 

2006. P. 652-653; SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. 

Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais I, 2003. P. 613 e s.s.; BARROSO, Luís Roberto. 

Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional 

transformadora. 6ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

53  STRUCHINER, Noel. Direito e Linguagem: uma análise da textura aberta da linguagem e sua aplicação 

ao direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. P. 11; ADEODATO, João Maurício. Norma Jurídica como expressão 

simbólica dotada de validade (significante), in: ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma 

jurídica e do direito subjetivo. 1ª Ed. São Paulo: Noeses, 2011. P. 8-9 

54 COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva. 3ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2003. P. 22-31 

55 MARTINS, Ives Gandra. Capacidade Econômica e Capacidade Contributiva. Caderno de Pesquisas 

Tributárias: Resenha Tributária. N° 14. São Paulo. P. 33. CONTI, José Maurício. Princípios tributários da 

capacidade contributiva e da progressividade. São Paulo: Dialética, 1996. P. 34 

56 CONTI, José Maurício. Op. Cit.P. 34 
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aferição. Para aquele, capacidade contributiva se avalia a partir da relação jurídico-tributária 

concreta (Fisco – contribuinte), enquanto a capacidade econômica se dá na relação entre 

indivíduo e sistema tributário (demonstração de potencial econômico para arcar com tributos), 

independentemente de uma relação jurídico-tributária. Para este, capacidade econômica é a 

aptidão, efetiva ou potencial, dos indivíduos terem riqueza, enquanto capacidade contributiva 

é a propensão dos indivíduos a serem exacionados e pressupõe a capacidade econômica. 

Usando-se o exemplo trazido pelos autores, um indivíduo rico de passagem por um país, 

embora tenha capacidade econômica, não possui capacidade contributiva. 

Por fim, existe também o conceito de capacidade financeira, demonstrado por 

Agostinho Toffoli Tavolaro, que pode ser entendido como sendo a disponibilidade de 

recursos para adimplemento das obrigações no tempo e forma em que foram contratados57.  

No que tange aos princípios relacionados à aptidão dos indivíduos de arcarem com 

tributos, importante classificação apresenta José Maurício Conti58, que os divide como sendo: 

universais (1); constitucionais gerais expressos no sistema tributário (2); princípios 

constitucionais tributários específicos (3); e princípios constitucionais tributários 

derivados (4).  

Os princípios universais são estruturantes da própria ordem jurídica constitucional, 

podendo estar explícitos ou implícitos no texto constitucional (ex.: segurança jurídica (art. 

5° XXXVI), princípio republicano, boa-fé, além dos previstos no art. 1° da Carta Magna, 

especialmente cidadania e dignidade da pessoa humana).  

Os princípios republicano e da segurança jurídica, por exemplo, verificam-se, no 

direito tributário, pelo afastamento de privilégios inadequados de pessoas ou categorias delas 

e na necessidade de que haja relação de causa-efeito nas discriminações realizadas pela lei 

tributária. Ambos convergem à aplicação da capacidade contributiva: quanto maior a 

capacidade econômica, maior a carga tributária59
. 

Os princípios constitucionais gerais expressos no sistema tributário, embora também 

estruturantes da ordem constitucional, encontram-se no título VI, capítulo I do texto 

constitucional (ex.: legalidade (art. 5°, caput, e 150, I) e igualdade (arts. 5°, II e 150, II)).  

                                                           
57 MARTINS, Ives Gandra. Capacidade Econômica e Capacidade Contributiva. Caderno de Pesquisas 

Tributárias: Resenha Tributária. São Paulo, n. 14, P. 196, apud CONTI, José Maurício. Princípios tributários 

da capacidade contributiva e da progressividade. São Paulo: Dialética, 1996.P. 35-36 

58 CONTI, José Maurício. Op. Cit.P. 22-24 

59 COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva. 3ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2003. P. 44-45 
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A legalidade tributária é cláusula pétrea, pois tida como direito fundamental do 

contribuinte de ter a atuação tributária estatal formalmente limitada à reserva legal, sendo a 

capacidade contributiva a limitação material de tal atuação60.  

A igualdade tributária, por sua vez, pode ser interpretada em sentido jurídico 

(isonomia na tributação dos contribuintes que se encontram em situação equivalente) e em 

sentido econômico (indivíduos com capacidades contributivas distintas devem ser tributados 

de forma distinta)61. 

Os princípios constitucionais tributários específicos consistem na aplicação dos 

princípios universais e dos constitucionais gerais ao contexto tributário, tornando-os únicos a 

esse ramo jurídico.  

Assim, a aplicação da segurança jurídica incorre na irretroatividade e na 

anterioridade tributárias (art. 150, III, ‘a’ e ‘b’)62.  

A legalidade, por sua vez, incorre na tipicidade, assim entendida como a descrição 

dos aspectos material (fato gerador – o que é tributado), espacial (onde), temporal (quando), 

pessoal (sujeitos passivo e ativo da relação jurídico-tributária) e quantitativo (base de cálculo 

e alíquotas) da norma tributária impositiva63.  

A aplicação da igualdade, por sua vez, incorre na capacidade contributiva64 e na 

generalidade, sendo esta, inclusive, expressamente prevista constitucionalmente para o 

Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (art. 153, § 2°, I)65.  

                                                           
60 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da 

jurisprudência. 16ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; ESMAFE, 2014. P. 171-173. BUJANDA, 

Fernando Sainz. Hacienda y Derecho. V. III. P. 252, apud COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade 

contributiva. 3ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2003. P. 44 

61 UCKMAR, Victor. Princípios comuns de direito constitucional tributário. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 

1999. P. 67, apud GUTIERREZ, Miguel Delgado. O imposto de renda e os princípios da generalidade, da 

universalidade e progressividade. 200 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 2009. P. 50-51  

62 Sobre isso, comenta Humberto Bergmann Ávila, in verbis: “O princípio da segurança jurídica (CF: preâmbulo, 

art. 5°, caput; art. 6°, caput) tem por finalidade garantir estabilidade aos direitos estabelecidos em nível 

constitucional e previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos dos atos normativos, razão pela qual é exteriorizado, 

particularmente, por meio de normas específicas que instituem garantias: irretroatividade (CF: art. 5°, XXXVI e 

XL; art. 150, III, ‘a’), legalidade (CF: art. 5°, II, e art. 150, I) e anterioridade tributária (CF: art. 150, III, ‘b’)” 

(ÁVILA, Humberto Bergmann. Medida Provisória na Constituição de 1988. Porto Alegre: Fabris, 1997. P. 

50) 

63 PAULSEN, Leandro. Op. Cit. P. 173-176. 

64 Nesse sentido, também: FERREIRA, Abel Henrique. O Princípio da Capacidade Contributiva frente aos 

Tributos Vinculados e aos Impostos Reais e Indiretos. Revista Fórum de Direito Tributário n° 06/71, dez/03 
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Na aplicação dos princípios da dignidade humana e da proteção à propriedade, 

derivam a vedação ao uso do tributo com efeito confiscatório e a preservação do mínimo 

vital, os quais são bastante interligados e que, como bem defende Miguel Delgado Gutierrez 

em sua tese de doutoramento66, aplicam-se a todas as espécies tributárias e devem ser 

interpretados não em relação a cada tributo individualmente tomado, mas sim sobre a carga 

tributária total incidente sobre os contribuintes.  

Esses últimos dois princípios se justificam, ainda, por razões de natureza lógica. 

Dentre os princípios constitucionais que regem a Administração Pública (artigo 37), tem-se a 

eficiência, que diz respeito à “maximização do respeito à dignidade humana (CF, art. 1º)”, 

sendo esta a “finalidade básica da Administração Pública, num Estado Democrático de 

Direito, que une a busca dos fins legais com a ostentação de qualidades humanas e sociais 

positivas”67.  

Ora, eficiência, do ponto de vista econômico e, até mesmo, físico, é o quociente dos 

resultados auferidos pelo dispêndio de recursos/energia. A tributação daqueles que não 

possuem capacidade para arcar não só seria antijurídica (por atingir a dignidade humana, que 

é princípio fundamental da República Federativa do Brasil (art. 1º, III), e o objetivo de 

construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I)), mas inconveniente 

economicamente, tendo em vista que a exação fiscal do mínimo vital, assim como possui 

custos por sua própria prática, levaria os hipossuficientes a demandarem cada vez mais 

serviços públicos, de modo que oneraria o Estado a fornece-los cada vez mais68. A 

preservação do mínimo vital pela vedação ao confisco formam, conjuntamente, o princípio 

implícito da não-obstância do exercício de direitos fundamentais por via da tributação, 

                                                                                                                                                                                     

65 “Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...) III - renda e proventos de qualquer natureza; (...) §2º 

O imposto previsto no inciso III: I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da 

progressividade, na forma da lei;”(grifos nossos) (BRASIL. Constituição (1988), in: Vade Mecum Saraiva. 21ª 

Ed.. São Paulo: Saraiva, 2016. P. 53) 

66 GUTIERREZ, Miguel Delgado. O imposto de renda e os princípios da generalidade, da universalidade e 

progressividade. 200 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 2009. P. 66-77 

67 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo e Princípio da Eficiência.SUNDFELD, Carlos Ari e 

MUÑOZ, Guillermo Andrés (org.). As leis de Processo Administrativo – Lei Federal 9.784/99 e Lei Paulista 

10.177/98. São Paulo: Malheiros, 2000. P. 330. 

68 BORBA, Bruna Estima et. al. Distribuição e redistribuição de renda: um ideal possível por meio da 

tributação. Recife: Editora UFPE, 2016. P. 29-30 
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isto é, é proibido o uso do tributo de modo a impossibilitar o gozo dos direitos 

fundamentais69.   

 A ideia do mínimo tributável e mínimo de tributo, portanto, pode ser sintetizada no 

seguinte excerto: 

[É] apropriado afirmar-se que a proteção mínima exsurge da inexistência de 

competência tributante do Estado, ou do anverso da capacidade contributiva, 

precisamente fazendo limite na sua porção mínima, onde esse poder vai esmaecendo 

até sumir, justamente quando se revela um patrimônio inapto, estéril do ponto de 

vista tributário, que se configura numa porção material necessária e suficiente para a 

manutenção da pessoa - e, se pessoa natural, também de sua família -, e que, por 

isso, embora de grande importância para quem o possui, não tem qualquer 

relevância para a incidência tributária70.     

 

Os princípios constitucionais tributários derivados, por fim, consistem em 

instrumentos para efetivação dos princípios constitucionais tributários específicos. Dois deles 

são expressamente previstos constitucionalmente, quais sejam, a progressividade71 (como 

regra para o Imposto sobre a Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados e faculdade 

para o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, vide, respectivamente, os arts. 153, §§ 

2°, I; 4°, I;  e 156, §1°, I) e a seletividade (como regra para o Imposto sobre Produtos 

Industrializados e faculdade para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 

conforme, respectivamente, os arts. 153, §3°, I; e 155, §2°, III).  

A progressividade, aplicável aos tributos diretos, pode se dar de forma gradual ou 

simples, diferenciando-se pela existência ou não de cálculos sucessivos para aferição do 

tributo devido. Como bem explica Rubens Gomes de Sousa72: 

                                                           
69 COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva. 3ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2003. P. 103-

105 

70 VALADÃO, Alexsander Roberto Alves. O mínimo existencial e as espécies tributárias. Tese (Doutorado 

em Direito) – Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, 2008. P. 48 

71 Para Fernando Aurélio Zilvetti, a progressividade não tem qualquer relação com a capacidade contributiva, 

mas com uma política social de distribuição de riquezas. Por outro lado, Rafael Ortega Calvo, Juan Martín 

Queralt e Regina Helena Costa entendem que a progressividade é característica do sistema tributário, não de 

determinada(s) espécie(s) de tributo. ZILVETTI, Fernando Aurélio. Progressividade, justiça social e 

capacidade contributiva, apud PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à 

luz da doutrina e da jurisprudência. 16ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; ESMAFE, 2014. P. 

57. SILVA, Pedro Eduardo Pinheiro. O Sistema Tributário: Constituição Econômica e Justiça Fiscal. 245 f. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2010. P. 225. 

ORTEGA, Rafael Calvo. Curso de Derecho financiero. I. Derecho Tributário. 11ª Ed. Madrid: 

Thomson/Citias, 2007. P. 58. QUERALT, Juan Martín et al. Curso de Derecho Financiero y Tributario. 18ª 

Ed. Madrid: Tecnos, 2007. P. 122. COSTA, Regina Helena. Op. Cit. P. 79 

72 SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 

1954. P. 128-129 
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Progressão simples é aquela em que cada alíquota maior se aplica por inteiro a toda 

matéria tributada: p. ex. valor até Cr$ 100.000,00, imposto de 5%; valor até Cr$ 

150.000,00, imposto de 6%; valor até Cr$ 200.000,00, imposto de 7% e assim por 

diante; assim, se o valor a ser tributado for Cr$ 95.000,00, calcula-se 5% sobre Cr$ 

95.000,00, ou seja, Cr$ 4.750,00; se o valor a ser tributado for de Cr$ 120.000,00, 

calcula-se 6% sobre Cr$ 120.000,00 ou seja Cr$ 7.200,00; e assim por diante 

Progressão graduada é aquela em que cada alíquota maior calcula-se apenas sobre a 

parcela de valor compreendida entre um limite inferior e outro superior, de modo 

que é preciso aplicar tantas alíquotas quantas sejam as parcelas de valor e depois 

somar todos esses resultados parciais para obter o imposto total a pagar. 

 

A progressividade simples é incompatível com a constituição73 pela chance de que 

indivíduos muito próximos a uma faixa mínima venham a pagar mais tributos que outros 

próximos à faixa máxima. No caso apresentado, por exemplo, alguém que ganhasse Cr$ 

101.000,00 pagaria Cr$ 6.060,00 de tributo (restaria Cr$ 93.940,00) enquanto quem ganhasse 

Cr$ 100.000,00 pagaria Cr$ 5.000,00 (restaria Cr$ 95.000,00).  

A seletividade, por sua vez, consiste em se aplicar maiores alíquotas em razão inversa 

à essencialidade do bem tributado (quanto mais essencial, menor o tributo a ser pago). 

Considerando, como já exposto, que o consumo é uma das formas de se mensurar a 

capacidade econômica do contribuinte, tal técnica se demonstra como forma de se aplicar a 

capacidade contributiva aos tributos indiretos74. 

A diferença entre ambos se dá pelo fato de que, enquanto a progressividade tem por 

referencial o sujeito que sofre o ônus tributário (quanto maior a riqueza, mais que 

proporcional a oneração tributária), a seletividade se refere ao objeto tributado75. Assim, a 

primeira se relaciona aos tributos diretos, enquanto a segunda aos indiretos. 

Algumas conclusões podem ser tomadas após a análise dos três conceitos relativos à 

aptidão dos indivíduos de arcarem com tributos e dos princípios: 

                                                           
73 VOLKWEISS, Roque Joaquim. Direito Tributário Nacional. 3ª Ed. Livraria do Advogado, 2002. P.35. 

GUTIERREZ, Miguel Delgado. O imposto de renda e os princípios da generalidade, da universalidade e 

progressividade. 200 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 2009. P. 167. 

74 Nesse sentido: CONTI, José Maurício. Princípios tributários da capacidade contributiva e da 
progressividade. São Paulo: Dialética, 1996. P. 68-69. TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro 

e Tributário. 17ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. P. 377.  

75 MACHADO, Hugo de Brito. Progressividade e Socialismo. Artigo publicado no jornal Zero Hora do dia 18 

de agosto de 1998. P. 15. 
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a) há relevância jurídica em se compreender a capacidade dos contribuintes de serem 

tributados, visto que tal preceito se insere numa extensa rede principiológica de matriz 

constitucional76; 

b) Sendo a capacidade contributiva um princípio constitucional tributário e tendo a 

capacidade econômica (demonstração de efetiva possibilidade de suportar o encargo 

de pagar os tributos) como pressuposto, esta última só pode ter status de princípio 

universal ou de princípio constitucional geral, ou seja, é estruturante da própria ordem 

constitucional; 

c) A capacidade contributiva não é avaliada de forma isolada, mas sim pelos parâmetros 

– ainda que indeterminados – do mínimo existencial e da vedação ao confisco. Como 

sintetiza Luís Eduardo Schoueri77: “[m]ínimo existencial e confisco oferecem as 

balizas da capacidade contributiva, no sentido subjetivo, que começa além do mínimo 

necessário à existência humana digna e termina aquém do limite destruidor da 

propriedade”. 

 

2.3. Tributação indireta e inobservância da capacidade econômica: o sentido e extensão 

do artigo 145, § 1° da Constituição Federal de 1988 

 Como demonstrado até então, a tributação na medida da capacidade contributiva dos 

indivíduos é o parâmetro a partir do qual o sistema tributário deve se estruturar. Contudo, 

veja-se o que a Constituição dispõe sobre tal princípio (art. 145, § 1°): 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 

os seguintes tributos: 

(...) 

§ 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.  

 

                                                           
76 CONTI, José Maurício. Princípios tributários da capacidade contributiva e da progressividade. São 

Paulo: Dialética, 1996. P. 36; PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à 

luz da doutrina e da jurisprudência. 16ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; ESMAFE, 2014. P. 

54-55; SCHOUERI. Luís Eduardo. Direito Tributário. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 322 COÊLHO, 

Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014. 

P. 71; GONÇALVES, José Arthur Lima. Isonomia na Norma Tributária. Malheiros, 1993. P. 63; BERLIRI, 

Antonio Vittorio. Principi di Diritto Tributário. Vol. I. Seconda edizione. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1967. P. 

264; JARACH, Dino. El Hecho Imponible/Teoría General del Derecho Tributario Sustantivo. 2ª Ed. Buenos 

Aires: Abeledo-Perrot, 1971. P. 87. 

77 SCHOUERI, Luis Eduardo. Op. Cit. P. 322. 
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 Analisando-se à primeira vista o dispositivo, pode-se inferir que, diferentemente do 

disposto no art. 202 da Constituição de 194678, última anterior à atual em que o princípio veio 

expresso, que a expressão “sempre que possível” se refere a duas situações: ao caráter pessoal 

dos impostos (1) e à graduação segundo a capacidade econômica do contribuinte (2). Ou seja, 

a capacidade econômica só se aplicaria aos impostos pessoais, afastando-se, portanto, os 

impostos reais e as demais espécies tributárias (taxas, contribuições de melhoria, empréstimos 

compulsórios e contribuições especiais)79. 

Porém, majoritariamente a doutrina afasta tal interpretação restritiva80, defendendo 

que a capacidade contributiva se aplica a todos os impostos, sejam eles pessoais ou reais, 

diretos ou indiretos. Mais ainda, visto que a capacidade econômica do contribuinte é 

princípio estruturante da ordem jurídica (princípio de sobredireito ou metajurídico), aplica-se 

ao próprio exercício da tributação, isto é, a qualquer espécie tributária. Nesse sentido, 

como bem demonstra Leandro Paulsen81: 

A previsão da graduação dos impostos segundo a capacidade econômica do 

contribuinte constitui positivação do princípio da capacidade contributiva, 

suscitando inúmeros questionamentos, principalmente quanto à sua extensão. A 

                                                           
78 “Art 202 - Os tributos terão caráter pessoal, sempre que isso for possível, e serão graduados conforme a 

capacidade econômica do contribuinte.” (grifos nossos). Nesse dispositivo, o pronome demonstrativo “isso” 

deixa claro que a expressão “sempre que possível” se refere, apenas, ao caráter pessoal dos tributos. 

79 CONTI, José Maurício. Princípios tributários da capacidade contributiva e da progressividade. São 

Paulo: Dialética, 1996. P. 46. Utilizando-se dessa interpretação, houve decisões do Supremo Tribunal Federal 

que atestaram ser impossível a progressividade de impostos diretos reais, tais como IPTU e ITBI. Como 

exemplos, tem-se: BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Tribunal Pleno. RE 153.771-0, Relator  

Ministro MOREIRA ALVES. DJ 05/09/1997. BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Súmula n° 656: 

É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens 

imóveis – ITBI com base no valor venal do imóvel. Disponível em: <http://www.Supremo Tribunal 

Federal.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2151> . Acesso em 10 de maio de 2017. 

80 LACOMBE, Américo Masset. Parecer, in: IPTU: Aspectos Jurídicos Relevantes. Coord. Marcelo 

Magalhães Peixoto. São Paulo: Quartier Latin, 2002. P. 36. MACHADO, Hugo de Brito. O Princípio da 

Capacidade Contributiva, in: Capacidade Contributiva - Caderno de Pesquisas Tributárias n° 14. Co-ed. 

Resenha Tributária. São Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária, 1989. P. 125-126. XAVIER, 

Alberto. Inconstitucionalidade dos tributos fixos por ofensa ao princípio da capacidade contributiva, in: V 

Congresso Brasileiro de Direito Tributário. São Paulo: Separata da RDT, 1991. P. 119 

81 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da 

jurisprudência. 16ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; ESMAFE, 2014. P. 58. No mesmo sentido 

a doutrina de: CONTI, José Maurício. Op. Cit. P. 65. MARTINS, Ives Gandra da Silva. Operadoras de turismo - 

Receita própria é aquela tributada pelas incidências diretas e indiretas - Semelhança com agências de publicidade 

- Fretamento de embarcações e aeronaves e serviços prestados a terceiros por contribuinte estrangeiro em 

território estrangeiro - Reservas de hotéis estrangeiros para brasileiros e residentes com serviços prestados 

exclusivamente no exterior - Hipóteses não contempladas por via impositiva. Parecer, in: Revista Fórum de 

Direito Tributário – RFDT, n. 27, mai./jun. 2007. P. 138-139. SCHOUERI. Luís Eduardo. Direito Tributário. 

2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 322. Jurisprudencialmente, os precedentes do Supremo Tribunal Federal: 

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AgRgRE 176.382-5/CE. 2ª Turma. Relator: Ministro Celso de 

Mello. DJ 19/05/2000. BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AgRgRE 406.955. 2ª Turma. Relator: 

Ministro Joaquim Barbosa. DJ 21/10/2011. BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 573.675/SC. 

Tribunal Pleno. Relator: Ministro Ricardo Lewandowsky. DJ 25/03/2009. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628920
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maior parte da doutrina diz tratar-se de um princípio de sobredireito ou 

metajurídico, que deve orientar o exercício da tributação independentemente de 

constar expressamente da Constituição. Decorre deste princípio, basicamente, que o 

Estado deve exigir que as pessoas contribuam para as despesas públicas na medida 

da sua capacidade para contribuir, de maneira que nada deve ser exigido de quem só 

tem para sua própria subsistência, a carga tributária deve variar segundo as 

demonstrações de riqueza e, independentemente disso, a tributação não pode 

implicar confisco para ninguém. Os extremos desta formulação (preservação do 

mínimo vital e vedação de confisco) aplicam-se a todas as espécies tributárias. 

Entretanto, a possibilidade de graduação do tributo (e.g., alíquota maior para base de 

cálculo maior) depende de que se cuide de uma hipótese de incidência efetivamente 

reveladora de capacidade contributiva 

(...) 

A possibilidade de graduação do tributo conforme a capacidade contributiva 

pressupõe, evidentemente, que tenha como hipótese de incidência situação 

efetivamente reveladora de tal capacidade, do que se tira que o princípio encontra 

campo maior de aplicação nos tributos com fato gerador não vinculado. A proibição 

do confisco e a preservação do mínimo vital, como decorrências do princípio da 

capacidade contributiva, impõem-se relativamente a qualquer espécie 

tributária. 

 

 Resta demonstrado, reunindo os conceitos até agora expostos, que a capacidade 

econômica dos contribuintes, aferida pelos critérios da renda, consumo e patrimônio, é o 

parâmetro para se verificar a aptidão dos indivíduos ao custeio das atividades dos entes 

políticos e/ou outras atividades do interesse público (capacidade contributiva), visto que se 

trata de princípio estruturante da ordem jurídica aplicado à tributação, com eficácia jurídica 

que permite aferição na prática82. No que tange à concretização dos objetivos constitucionais 

de redução da pobreza e desigualdades, em respeito aos princípios da solidariedade, cidadania 

e consciência fiscais, instrumentos como a progressividade (nos tributos diretos) e a 

seletividade (nos tributos indiretos) são caminhos para efetivar a justiça social e para 

aumentar o bem-estar subjetivo dos cidadãos83. 

 

3. TRIBUTAÇÃO INDIRETA, REGRESSIVIDADE E CAPACIDADE ECONÔMICA: 

ESPECTRO ECONÔMICO DA TRIBUTAÇÃO 

                                                           
82 CONTI, José Maurício. Princípios tributários da capacidade contributiva e da progressividade. São 

Paulo: Dialética, 1996. P. 52 

83 Sobre o aspecto psicológico da tributação progressiva, interessante apanhado foi feito por Arthur Grimes et 

al, do qual se verifica que, embora recente a literatura sobre a relação entre políticas fiscais e o bem-estar 

subjetivo, há alguns trabalhos que apontam que a maior tributação se relaciona a um maior bem-estar subjetivo 

(Alexander C. Pacek Flavin e Benjamin Radcliff), enquanto outros apontam que sistemas tributários mais 

progressivos se relacionam a um maior bem-estar subjetivo dos cidadãos (Shigehiro Oishi, Ulrich 

Schimmack e Ed Diener) (GRIMES, Arthur et. al. Subjective wellbeing impacts of national and subnational 

fiscal policies, in: REGION – The Journal of ERSA. V. 3, n° 1. April, 2016. Disponível em: 

<http://openjournals.wu.ac.at/ojs/index.php/region/article/view/121/101>. Acesso em 10 de maio de 2017 P. 46 

– Entendimento e tradução livres do autor)  

http://openjournals.wu.ac.at/ojs/index.php/region/article/view/121/101
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 Fixados os aspectos jurídicos e sociológicos acerca da capacidade econômica na 

tributação, passe-se a analisar sua aplicação prática, especialmente pela análise do 

comportamento da arrecadação tributária brasileira. Assim, será possível identificar se suas 

características obedecem à capacidade econômica dos contribuintes e se convergem à redução 

da pobreza e das desigualdades, objetivos constitucionalmente estabelecidos. 

 

3.1. A oneração sobre o consumo: o custo social da tributação indireta 

 É ideia recorrente no contexto social, e que enseja grande insatisfação, de que a carga 

tributária brasileira é excessiva. Ocorre que, verificando-se a arrecadação fiscal, percebe-se 

que a questão reside mais na base da qual advém a maior parte dos tributos do que na carga 

em si. Isso se revela porque subtributa-se a renda e o patrimônio, ao passo que sobretributa-se 

o consumo de bens e serviços. 

Em setembro de 2016, o mais recente estudo realizado em conjunto pelo Ministério da 

Fazenda e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre a carga tributária brasileira84 

demonstrou que, entre os anos de 2006 e 2015, a tributação sobre bens e serviços (indireta, 

sobre o consumo, e que tem o fenômeno da repercussão) correspondeu a quase (47,85%, 

menor percentual, referente ao exercício de 2007) ou mais da metade (50,41%, maior 

percentual, referente ao exercício de 2013) da arrecadação tributária total. Dentre os 

tributos sobre o consumo, o ICMS (para o qual a seletividade é facultativa, como já 

demonstrado) correspondeu a mais de 1/5 de toda a arrecadação tributária (20,84% em 

2014 e 20,56% em 2015).  

Os tributos seletivos (no caso do estudo fazendário, os IPIs automóveis, bebidas e 

tabaco; os ICMSs automóveis, bebidas, combustíveis, energia elétrica, tabaco e 

telecomunicações; e a CIDE combustíveis), por sua vez, corresponderam, relativamente à 

arrecadação total nos respectivos exercícios, aos percentuais de 13,05% (2006), 12,99% 

(2007), 13,32% (2008), 11,43% (2009), 11,58% (2010), 10,85% (2011), 10,11% (2012), 

9,21% (2013), 9,63% (2014), e 9,80% (2015).  

Como justificar, então, a incongruência de que os tributos indiretos seletivos em razão 

da essencialidade, isto é, que se utilizam do instrumento jurídico para cumprimento da 

                                                           
84 Os dados apresentados foram retirados de BRASIL. Ministério da Fazenda. Carga Tributária no Brasil 

2015: Análise por Tributos e Bases de Incidência. 49 f. Brasília: Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros, 

2016. P. 8, 23, 35-36 
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capacidade econômica dos contribuintes (v. tópico 2.3 supra) correspondem à parcela tão 

diminuta da tributação, embora sejam os tributos sobre bens e serviços a fonte de maior 

arrecadação?  

Ora, é exatamente disso que são concluídas as questões centrais da discussão deste 

trabalho: o sistema tributário brasileiro, conquanto tenha por bases para mensuração da 

capacidade econômica dos contribuintes a renda, o patrimônio e o consumo (v. tópico 1.3 

supra), tem neste último sua principal fonte de arrecadação, isto é, a tributação é 

eminentemente indireta85 (1); em razão da tributação indireta, o sistema tributário sofre da 

repercussão (2); a repercussão sem a seletividade torna o sistema tributário regressivo, posto 

que, em razão da utilidade marginal da renda, o impacto tributário sobre alguém com menos 

renda é maior do que sobre alguém com mais.  

Comentando a situação da regressividade dos tributos indiretos no Sistema Tributário 

Nacional, demonstra Paullo Rabelo de Castro86 que: 

Estudos recentes apontam a absoluta regressividade do sistema atual. Temos uma 

estrutura de tributos baseada em incidências indiretas sobre o consumo, inclusive de 

alimentos e remédios, que pesam tanto mais nos orçamentos quanto mais pobre for a 

família do brasileiro. Numa dessas pesquisas, embora realizada sobre uma base de 

dados de 1996, pelo IPEA, órgão de planejamento e estudos do próprio Governo 

federal aponta-se a assombrosa carga tributária indireta de 26,5% sobre a renda 

líquida das famílias com menos de 2 salários-mínimos da época. 

 

 No mesmo sentido, afirma Carlos Valder do Nascimento87:  

                                                           
85 É a essa conclusão que chegam, também, Sérgio Gobetti e Rodrigo Octávio Orair, vide GOBETTI, Sérgio. 

ORAIR, Rodrigo Octávio. Progressividade tributária: a agenda negligenciada. Disponível em: 

<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6633/1/td_2190.pdf>. Acesso em 10 de maio de 2017.  P. 29 

86 CASTRO, Paulo Rabello de. Reforma da Reforma: a estrutura tributária “dez, dez, dez”. In: MARTINS, Ives 

Gandra da Silva; NASCIMENTO, Carlos Valder do; MARTINS, Rogério Gandra (Coord.). Tratado de Direito 

Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 220, 235. 

87 NASCIMENTO, Carlos Valder do. Adequação do Sistema Tributário Nacional à ordem econômica e 

social: uma proposta de reforma tributária. 196 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito do 

Recife – Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 2013. P. 176-177. Ainda sobre isso, afirma Fábio de 

Melo Bezerra que (grifos nossos) “[n]o Brasil, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2012), dois terços da carga tributaria brasileira é composta de impostos indiretos sobre o consumo, 

consequentemente a nossa carga tributaria é regressiva. Em 2008 quem tinha renda familiar de até 2 (dois) 

salários mínimos dedicou 197 dias de trabalho para o recolhimentos dos tributos, enquanto quem tinha 

rendimento de mais de 30 salários mínimos comprometeu 106 de trabalho para o mesmo fim (...)”. Conclui 

o autor que “(...) os que recebem até 2 salários mínimos pagam 48,8% de sua renda em impostos, do outro 

lado os que auferem mais de 30 salários mínimos recolhem aos cofres públicos 26,3%. Restringindo a 

população, temos que os 10% mais pobres pagam 32,8% de sua renda em impostos, contra 22,7% dos 

10% mais ricos” (BEZERRA, Fábio de Melo. Carga tributária do ICMS nas famílias pernambucanas e 

cearenses de acordo com a pesquisa de orçamento familiar de 2002-2003 e 2008-2009. 68 f. Dissertação 

(Mestrado em Economia) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

2013. P. 22) 
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Os tributos embutidos no preço dos bens e serviços denominados como indiretos 

têm aprofundado a injustiça entre os mais pobres pelo seu caráter regressivo. (...) Os 

valores pagos pelos trabalhadores assalariados são retirados da renda familiar 

modesta para financiar gastos supérfluos, inclusive privilégios de categorias 

profissionais que compõem a estrutura dirigente do Estado.  

A má distribuição de renda conjugada a concentração de impostos sob o consumo 

desloca a má riqueza para os mais ricos, opção infelizmente vigente em nosso país. 

No Brasil, a distribuição de renda efetiva depois da tributação é pior do que a 

distribuição de renda nominal antes da tributação. Desafia a lógica do razoável ao 

escorchar, de forma impiedosa, os trabalhadores assalariados de forma contundente, 

principalmente aos que estão na faixa de ganho de até cinco salários mínimos. 

 

Assim, pode-se que concluir que os tributos indiretos tais como os de consumo de 

bens e serviços, embora atinjam os indivíduos de forma nominalmente homogênea, afetam os 

que possuem capacidade econômica inferior de forma efetivamente maior, visto que esses 

poupam menos por terem que consumir mais, em relação à renda, para satisfazerem suas 

necessidades. Isso demonstra a regressividade dos tributos indiretos que onera mais o 

consumo dos hipossuficientes88. 

 

3.2. O pragmatismo arrecadatório versus a justiça fiscal: a tributação indireta 

regressiva no contexto da constitucionalização da capacidade econômica 

Após toda apresentação, pode-se ter, por um momento, a interpretação de que a 

tributação indireta é incompatível com o princípio da capacidade econômica dos 

contribuintes. Contudo, reitere-se que tal princípio, enquanto estruturante da ordem 

constitucional tributária, estende-se a todos os tributos. Como conciliar? 

Primeiramente, é inegável que, do ponto de vista arrecadatório, a tributação indireta é 

eficaz pela facilidade que o Estado tem para fiscalizar o surgimento e o cumprimento das 

obrigações tributárias. É em razão do pressuposto arrecadatório, inclusive, que existem teorias 

que buscam fazer reformas no sistema tributário sem que se perca a base da tributação 

indireta. É o caso, por exemplo, da teoria das reformas tributárias marginais de Ehtisham 

Ahmad e Nicholas Stern, que utilizam o conceito econômico de custo marginal social da 

tributação para melhoria do bem-estar dos indivíduos, como bem demonstra Diogo 

                                                           
88SILVA, Bruno Rocha da. Impacto do sistema de tributos e benefícios sociais sobre a desigualdade de 

renda e a pobreza: uma análise para as grandes regiões brasileiras e o Estado de Pernambuco. 111 f. 

Dissertação (Mestrado em Economia) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife. 2005. P. 6-7 
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Baerlocher Carvalho89. Não se pode, da mesma forma, ignorar o fato de que o consumo é uma 

forma de se demonstrar aptidão ao pagamento de tributos. 

O problema não é, portanto, a tributação indireta em si, mas a regressividade dessa 

tributação indireta, pois é esse efeito que ignora as diferentes capacidades econômicas dos 

contribuintes, afastando-se da justiça fiscal. A regressividade é situação excepcional e só se 

justifica para fins extrafiscais90. 

Para que a capacidade econômica dos contribuintes seja respeitada nos tributos 

indiretos, o mecanismo da seletividade em razão da essencialidade do bem mediante a 

graduação de alíquotas se mostra apto para que não haja regressividade fiscal. Nesse sentido, 

apresenta Elizabeth Nazar Carrazza91: 

Sem dúvida, nos chamados impostos sobre o consumo, o repasse da carga 

impositiva tributária é um fato econômico presente. Nesta medida, quando a 

Constituição Federal menciona a seletividade em razão da essencialidade dos 

produtos, está, de um lado, buscando proteger os menos favorecidos e, de outro, 

instrumentalizando o princípio genérico da igualdade  

 

Coaduna com o mesmo entendimento Henry Tilbery92: 

Recapitulando o princípio básico, focalizado nas presentes considerações, já 

definido antes no sentido de que a imposição feita pelo Estado, sobre os recursos 

financeiros das pessoas, para cobrir as necessidades públicas, deve deixar intactos os 

recursos dos indivíduos para a satisfação das suas necessidades essenciais e 

considerando que a observância do critério da capacidade contributiva se concretiza: 

no imposto direto (sobre rendas) – pela isenção do mínimo de subsistência; no 

imposto indireto (sobre vendas) – pela aplicação do critério da essencialidade de 

bens; chegamos à conclusão de que a faixa de dispêndios, a serem atingidos pelos 

impostos indiretos, é o excedente dos gastos dos consumidores, após satisfeitas as 

necessidades básicas individuais. 

  

 

 

                                                           
89 Nesse sentido: ATKINSON, Anthony Barnes. Optimal Taxation and the Direct versus Indirect Tax 

Controversy. The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d’Economique, Oxford, v. 10, n. 4. Nov. 

1977. P. 594. CARVALHO, Diogo Baerlocher. Equidade da tributação indireta no Brasil e regiões: análise a 

partir das características distributivas dos bens e serviços consumidos pelas famílias. Dissertação 

(Mestrado em Economia) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 2002. P. 17. 

90 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2009. P. 213 

91 CARRAZA, Elizabeth. IPTU – Capacidade Contributiva e Progressividade, in: Igualdade e Capacidade 

Contributiva. Curitiba: Juruá, 1992. P. 60 

92 TILBERY, Henry. O conceito de essencialidade como critério de tributação, in: Direito Tributário atual. São 

Paulo: Resenha Tributária: IBDT, 1990. P. 2.994. 
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CONCLUSÃO 

 

 Diversos conceitos foram apresentados no decorrer dos capítulos do presente trabalho. 

O Sistema Tributário Nacional foi analisado sob três espectros – jurídico, sociológico e 

econômico –, tendo cada um deles apresentando elementos para se compreender o fenômeno 

da tributação. 

No espectro jurídico, expôs-se o conceito constitucional de tributo, as teorias do 

benefício e do sacrifício e os critérios para aferição da capacidade econômica dos 

contribuintes.  Restou-se demonstrado que os tributos são instituídos para cumprirem uma 

função instrumental derivada da ordem constitucional, qual seja, financiar as atividades 

estatais para a concretização de seus objetivos fundamentais (erradicação da pobreza e 

redução das desigualdades sociais e regionais) e em respeito a seus princípios, dentre eles, a 

capacidade econômica dos contribuintes, tido como estruturante da ordem jurídica tributária. 

Ademais, demonstrou-se que a mensuração da capacidade econômica dos contribuintes, por 

decorrência das várias espécies tributárias existentes, dá-se pela renda, pelo patrimônio e pelo 

consumo, aplicando-se-lhes instrumentos distintos para aferição (progressividade quanto aos 

dois primeiros ou a seletividade quanto ao último). 

No espectro sociológico, demonstrou-se os princípios da solidariedade, cidadania e 

consciência aplicados ao âmbito tributário, as categorias de princípios na visão de José 

Maurício Conti, as diferenças entre capacidade econômica e capacidade contributiva e a 

extensão e sentido do artigo 145, §1°, da Constituição Federal de 1988. Ao final, restou 

exposto que a ordem constitucional tributária tem por princípio estruturante a capacidade 

econômica, da qual deriva a capacidade contributiva e seus limites mínimo e máximo 

(preservação do mínimo vital e vedação ao confisco), incidindo sobre todas as espécies 

tributárias. Todos esses princípios possuem eficácia jurídica aferível no caso concreto. 

No espectro econômico, foram avaliados dados oficiais do Ministério da Fazenda 

sobre a arrecadação tributária no Brasil entre os anos de 2006 a 2015, os quais atestam que o 

sistema tributário brasileiro é eminentemente indireto, regressivo e não seletivo. Por tal razão, 

essa forma de arrecadação foi tida como inconstitucional, visto que releva os princípios 

estruturantes do Sistema Tributário Nacional, quais sejam, a solidariedade, a igualdade e a 

capacidade econômica e contributiva. 
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Por todo o exposto, instrumentos jurídicos como a seletividade em razão da 

essencialidade do bem mediante a graduação de alíquotas (no caso do ICMS, fonte de maior 

arrecadação tributária, deve haver uma emenda constitucional que a torne como obrigatória, 

modificando o artigo 155, § 2°, III) e a ampliação de benefícios fiscais (isenções) a bens e 

serviços essenciais são meios hábeis para reestruturação do Sistema Tributário Nacional, 

melhor equalizando o ônus tributário que recai sobre os contribuintes de diferentes rendas. 

Evidentemente, reformas estruturais no sistema tributário nacional demandam vários 

estudos sob enfoque econômico-orçamentário e social. Contudo, a orientação de quaisquer 

delas deve ser no sentido de concretizar os objetivos constitucionais e de respeitar a 

capacidade econômica dos contribuintes.  
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