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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objeto o exame dos discursos ut il izados 

no âmbito jurídico que dizem patrocinar o princípio da capacidade 

contributiva, assim como as suas projeções nos princípios da igualdade 

e da sol idar iedade social, e suas consequentes manifestações para o 

aumento da desigualdade de renda no Brasi l e a cr iminaliz ação social  

aqui instituída. Para atingir  tal intento, primeiramente, faz-se um exame 

acerca dos signif icados geralmente estabelecidos pelos doutrinadores 

sobre esses princípios e sua efetiva observância no contexto brasileiro,  

através do levantamento de dados relat ivos à incidência de 

determinados tributos no âmbito nacional. Poster iormente a tal  anál ise,  

procura-se investigar os efeitos gerados por esses acontecimentos 

f iscais nos campos da desigualdade de renda e, por conseguinte, na 

criminalização social. Por últ imo, problematiza-se a respeito das 

manifestações erigidas  pela seara polít ica e, pr incipalmente, pelo 

campo jurídico, para a manutenção exitosa dessas práticas que trazem 

efeitos danosos para a sociedade.  

 

 

Palavras-chaves: capacidade contributiva, desigualdade social,  

criminalização, exame discursivo . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ . . .  la primera condición para cambiar la realidad consiste en 
conocer la .”  

(Eduardo Galeano)1 

                                                 

1
 GALEANO, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina .  2ª  Edição. Madr id: 

Sigloxxiedi tores,  2015. p.  341.  
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INTRODUÇÃO 

 

A carga tributária brasileira é algo bastante controvertido entre a 

população em geral.  Muito embora desconheçam tudo que engloba as finanças 

nacionais, as pessoas tendem a divulgar apenas aquilo que é veiculado pela 

mídia como verdade inquestionável. Sendo assim, a informação corriqueiramente 

propagada é a de que impostos altíssimos seriam suportados por todos, sem 

distinção. Porém, isto está distante de ser condizente com a realidade.  

O princípio da capacidade contributiva, um dos pilares do direito 

tributário, e decorrente do princípio constitucional da igualdade, é repetidamente 

negl igenciado pelos legisladores. A estrutura tributária foi minuciosamente 

construída, na real idade,  para se sustentar sob os alicerces dos impostos 

indiretos regressivos, fazendo com que aqueles que consomem mais, 

usualmente os detentores de menos riquezas, deem uma maior contribuição ao 

tesouro pátrio. Por outro lado, ironicamente a parcela do povo que mais reclama 

dos ostensivos tributos, geralmente grandes empresários ou titulares de 

generosos patrimônios, é a que efetivamente menos financia as políticas 

públicas. Isso porque os impostos diretos, ou seja, os que são arrecadados 

diretamente dos bens e rendas dos cidadãos, são propositadamente deixados 

de lado pelo Legislativo e, quando não o são (por exemplo, o Imposto de Renda 

Pessoa Física), sempre se é pensado um modo para que suas alíquotas ou 

bases de cálculo não sejam assim tão “excessivas”  para os possuidores de 

maior poderio econômico.  

Pode-se chegar ao discernimento, então, que não se pode dizer, 

necessariamente, que os tributos pagos em solo nacional  são os mais 

suntuosos do planeta;  mas pode-se afirmar, sim, incontestavelmente, que estão 

entre os que possuem a forma de incidência mais injusta do mundo.  

Todavia, apesar desse cenário nem um tanto promissor, nada parece 

ser feito para modificar essa situação. Mas por quê? 
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A resposta para a indagação acima deve perpassar todo o sistema 

capital ista aqui inserido. As transformações ocorridas em âmbito mundial com a 

integração e a internacionalização dos mercados acentuam a procura 

constante pelo acúmulo de capital, sendo esta quase que um reflexo dessa 

cultura globalizada de crescimento econômico. E tal busca gera não apenas a 

sobrecarga do contribuinte de menor poder aquisitivo, como também uma maior 

desvalorização de seu trabalho –  afinal, é necessário que alguém pague as 

contas pelo enriquecimento de uma pequena minoria.  

A part ir do momento em que se estipula que a massa laboral 

possuidora de uma inferior predominância f inanceira deva amparar todo 

o corpo social, ao passo que outra categoria opulenta de indivíduos 

não suporta nem metade daquilo que poderia oferecer, torna -se 

implícito que a labuta empregada pela pr imeira é desprestigiada. E  não 

é somente isso. A própria depreciação do trabalho se manifesta na violação ao 

princípio da capacidade contributiva. Tratar os trabalhadores como meros 

mantenedores de toda ordem tributária é apenas uma das maneiras de 

corroborar com a precariedade de seu labor.  

O modo como essa situação atinge a v ida de uma parcela substancial do 

proletariado acaba aprofundando as desigualdades já existentes na sociedade 

e, com isso, as formas diversificadas de exclusão. Dentre elas, a criminalidade 

é a mais sobressalente e preocupante, uma vez que o crime está diretamente 

ligado ao meio social – pois cada sistema de produção opta por um 

arcabouço excludente e punit ivo que lhe seja mais adequado. 

Juntamente à questão da “elevada carga tributária”,  a criminalização das 

condutas parece ser outro fator midiático de grande importância. Tão crucial  

que merece ser rotineiramente transmitido por intermédio de todos os meios 

comunicativos possíveis. 

A relação que a criminalização social se mantém com a precar ização 

das formas de trabalho e a desigualdade social,  principalmente quando se 

entrelaça com o fator do descumprimento do princípio da capacidade 

contributiva, é o foco desse projeto.  A correlação que esses aspectos guardam 

entre si pode se mostrar reveladora e surpreendente, especialmente quando se 
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leva em consideração a solidez discursiva que edifica toda essa estrutura de 

domínio e subordinação tão bem erigida. O sustentáculo que a construção de 

uma figura nociva como a de um “inimigo penal”  (expressão util izada por 

Zaffaroni)2 exerce sobre todo um ordenamento jurídico, polít ico e econômico de 

um país pode escancarar as entranhas de um sistema que procura sempre 

reafirmar suas formas de manutenção de domínio.  

Em suma, é isso que esse trabalho se propõe a realizar – uma 

pesquisa baseada na análise dos enunciados util izados na seara jurídica (e 

também política, uma vez que não podem ser dissociadas) que,  de certo 

modo, reafirmam as formas de subjugação e submissão aqui vivenciadas. E, 

para isso, será feito um exame acerca dos discursos que permeiam a vinculação 

entre o princípio da capacidade contributiva, o desvalor do trabalho, a desigualdade 

social e a criminalização, isto é, aquilo que, nesse contexto, engendra os 

fundamentos em favor de algumas práticas em detrimento de outras. 

Para isso, será, primeiramente, realizada uma investigação acerca dos 

conteúdos dos princípios da capacidade contributiva, da igualdade e da solidariedade 

social, a fim de observar os seus reais cumprimentos no âmbito da incidência 

tributária brasileira. Uma vez feita essa constatação, serão estudados os efeitos 

prováveis que tal política tributária ocasionaria no meio social, ou seja, as 

consequências que ela acarretaria para a desvalorização do trabalho, a desigualdade 

social, a exclusão e o sistema punitivo. E, diante da apresentação desse quadro, será 

averiguada a responsabilidade discursiva que o ramo jurídico detém para a 

propagação dessa problemática. 

Espera-se que, após esse procedimento investigativo, seja possível descobrir 

a qual “senhor” o direito verdadeiramente serve. Até porque toda a ficção jurídica 

criada ao redor das normas tem uma razão de ser. Resta somente saber em prol de 

quem tal farsa é tão habilidosamente arquitetada. 

 

                                                 

2
 ZAFFARONI,  Eugenio Raúl .  O inimigo no direito penal.  Tradução: Sérgio 

Lamarão. Coleção Pensamento Cr iminológico –  nº 14.  2ª  edição. Rio de Janeiro: 
Revan, 2007.  
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1.  A EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  

 

1.1.  OS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DA 

IGUALDADE E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL  

 

No ordenamento jurídico brasi leiro, o direito tr ibutário encontra -

se alicerçado por alguns princípios fundamentais. Para as 

investigações desse trabalho, entretanto, fazem-se importantes apenas 

o princípio da igualdade, o princípio da capacidade contribut iva e o 

princípio da solidariedade social .  

Ainda que tais pr incípios possam apresentar certo grau de 

vagueza, ambiguidade e abertura – característ ica que é própria de tudo 

aqui lo que envolva a linguagem –  sendo, com isso, aptos a invocar 

diferentes t ipos de conteúdo, se tentará fazer aqui uma análise geral 

dos caracteres pr incipais de cada um deles, com o intuito apenas de 

demonstrar seus al icerces básicos para posterior verif icação dos 

mesmos ante a conjuntura brasileira.  

O princípio da capacidade contributiva  é um dos vários 

princípios consagrados pela Constituição Federal 3.  Segundo ele, os 

tr ibutos4 possuem um caráter pessoal e, por isso, devem ser graduados 

conforme a capacidade econômica que cada contribuinte detém. Por 

                                                 

3
 “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. 
  ( . . . )” .  
4
 Ainda que, em seu ar t .  145, §1º,  a Const i tuição Federal  se uti l i ze da palavra 

“ impostos” ,  a lguns doutrinadores acredi tam que a regra tem val idade para todos os 
t r ibutos (vide Hugo de Bri to Machado ,  em seu “Curso de di re i to t r ibutário” ).  
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ser uma expressão do pr incípio da igualdade, tal  princípio guarda 

consigo eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral 5,  só 

podendo ser excepcionado em razão de uma natureza extraf iscal do 

tributo ou de uma característ ica que lhe seja própria. 6 Assim, haverá 

violação constitucional não só quando não houver a manifestação do 

princípio, mas também quando for possível atendê-lo e o legislador 

assim não f izer. 7 Ademais, é preciso salientar que este princípio 

apresenta dois pontos: um de part ida, para além do mínimo existencial,  

e um de limite, o confisco –  quando o imposto é muito alto que 

compreende quase todo o dinheiro do cidadão.  

O princípio da igualdade tr ibutária ,8 por sua vez, é mais uma 

das projeções do princípio constitucional da igualdade. Sendo assim, 

estipula a igualdade formal de todos os brasileiros perante a lei 

tr ibutária, mas também prevê a igualdade mater ial entre os indivíduos 

sujeitos ao ordenamento jurídico pátrio, isto é, que os dessemelhantes 

devem ser tratados desigualmente na medida de suas diferenças, de 

modo que possam se aproximar efetivamente daqueles que possuem 

condições melhores que as suas para que, assim, se real ize uma 

verdadeira isonomia. Nesse sentido, tal pr incípio reafirma o da 

capacidade contributiva, uma vez que um indivíduo que possua uma 

maior capacidade contributiva deverá pagar uma tributação maior do 

                                                 

5
 COSTA, Regina Helena.  Princípio da capacidade  contributiva.   4ª  edição. São 

Paulo:  Malhei ros,  2012. p.  54.  
6
 AMARO, Luciano. Direito tributário b rasileiro.  21ª edição. São Paulo:  Saraiva,  

2016. p.  164. 
7
 TIPKE, Klaus;  YAMASHITA, Douglas.  Justiça f iscal e princípio da capacidade 

contributiva.  1ª  edição. São Paulo:  Malhei ros,  2002. p.  52-53. 
8
 Segundo o ar t .  150, I I ,  da Consti tuição Federal :  

“Ar t .  150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado 
à União, aos Estados, ao Distr i to Federal  e aos Municípios:  
( . . . )  
I I  -  inst i tui r  t ratamento desigual  entre contribuintes que se encontrem em si tuação 
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação prof issional ou 
função por eles exercida, independentemente da denominação jur íd ica dos 
rendimentos,  t í tu los ou direi tos;  
( . . . ) ” . 
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que aquele que retenha uma menor capacidade. S omente assim se 

poderá falar em uma autêntica igualdade entre os sujeitos .9  

Já em relação ao princípio da solidariedade social ,  pode-se 

dizer que este também foi posit ivado constitucionalmente .10 Ele é um 

dos objetivos instituídos para a República e um importante mecanismo 

para a defesa da redistribuição de renda. Assim sendo, a solidariedade 

tributária é responsável pela ideia de que todos são encarregados do 

bom funcionamento estatal através da fraternidade existente com o 

pagamento do t ributo, o que acaba por ref let ir nos outros pr incípios 

supracitados.  

 

1.2. FORMAS DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS NO BRASIL  

 

Ao se fazer uma análise minuciosa dos t ipos de tributos 

existentes em terras tupiniquins, se perceberá que alguns deles 

parecem destoar dessa base principiológica estabelecida p elo âmbito 

tr ibutarista.  

A Carta Magna estabelece as seguintes espécies tr ibutárias 11:  a) 

impostos12 (correspondentes a uma exação vinculada, independentes 

de uma ativ idade estatal específ ica 13),  b) taxas14 (at inentes ao exercício 

                                                 

9
 MACHADO, Hugo de Br i to.  Curso de direito t ributário.  37ª  edição. São Paulo: 

Malhei ros,  2016. p.  38.  
10

 “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
    I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
    (...)”. 
11

 “Ar t . 145. A União, os Estados, o Distr i to Federal  e os Municíp ios poderão 
i nsti tuir  os seguintes tr ibutos:  
     I  -  impostos;  
     I I  -  taxas,  em razão do exercício do poder de pol ícia ou pela uti l i zação, efetiva 
ou potencial ,  de serviços públ icos espec íficos e divisíveis,  prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição;  
     I I I  -  contribuição de melhor ia,  decorrente de obras públ icas.  
     ( . . .) ” . 
12

 Conforme o ar tigo 16 do Código Tributário Nacional ,  o “ imposto é um tr ibuto cuja 
obr igação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer at iv idade 
estatal  específ ica,  re lat iva ao contr ibuinte. ” .  
13

 MACHADO, Hugo de Bri to.  Op. c it . .  p.  65. 
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regular do poder de polícia ou a util ização, efetiva ou potencial, de 

serviço público div isível e específ ico), c) contribuições de melhor ia 15 

(alusivas à valorização imobil iária decorrente de obra públ ica), d) 

empréstimos compulsórios 16 (em que pese às divergências referentes à 

sua natureza de tributo e ao seu regime jurídico próprio, são instituídos 

em casos de calamidade pública, guerra externa, iminência de guerra,  

investimento público de caráter urgente e re levante interesse nacional), 

e e) contribuições sociais (que a Constituição subdivide em três t ipos – 

contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições de 

interesse de categor ias profissionais ou econômicas 17,  e as 

contribuições de seguridade social 18 –,  nas quais seus própr ios nomes 

designam suas f inal idades).  

Para f ins de investigação da tese levantada pelo presente  

estudo, serão analisados apenas os impostos. Isto porque é  este o 

                                                                                                                                                         

14
 Segundo o ar tigo 77 do Código Tr ibutário Nacional ,  “ as taxas cobradas pela 

União, pelos Estados, pelo D istr ito Federal  ou pelos Municíp ios,  no âmbito de suas 
respect ivas atr ibuições,  têm como fato gerador o exercíc io regular  do poder de 
pol íc ia,  ou a ut il ização, efet iva ou  potencia l ,  de serviço públ ico específ ico e 
d iv isível ,  prestado ao contr ibuinte ou po sto à sua disposição . ” .  
15

 De acordo com o ar t igo 81 do Código Tributário Nacional ,  “ a contr ibuição de 
melhor ia cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distr ito Federal  ou pelos 
Municíp ios,  no âmbito de suas respect ivas atr ibuições,  é inst ituída para fazer  face 
ao custo de obras públ icas de que decorra valor ização imob il iár ia,  tendo como 
l im ite tota l  a despesa real izada e como l im ite indiv idual o acréscimo de valor  que 
da obra resultar  para cada imóvel benef ic iado. ” .  
16

 A Const i tuição Federal  estabelece:  
“Ar t .  148. A União, mediante lei  complementar ,  poderá insti tui r  empréstimos 
compulsór ios: 
I  -  para atender a despesas extraordinárias,  decorrentes de calamidade públ ica,  de 
guerra externa ou sua iminência;  
I I  -  no caso de investimento públ ico de caráter urgent e e de relevante interesse 
nacional ,  observado o disposto no ar t.  150, I I I , "b" .  
Parágrafo único.  A apl icação dos recursos provenientes de emprést imo compulsór io 
será vinculada à despesa que fundamentou sua insti tuição. ” . 
17

 “Ar t .  149. Compete exclusivament e à União insti tuir  contribuições socia is,  de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas,  como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 
disposto nos ar ts.  146, I I I ,  e 150, I  e I I I ,  e sem prejuízo do previsto no art .  195, § 
6º,  relativamente às contribuições a que alude o disposi ti vo.  
     ( . . .) ” .  
18

 “Art .  195. A seguridade social  será f inanciada por  toda a sociedade, de forma 
di reta e indireta,  nos termos da lei ,  mediante recursos provenien tes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distr i to Federal  e dos Municípios,  e das 
seguintes contribuições sociais:  
    ( . . . )” .  
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único t ipo tributár io autônomo de quaisquer ativ idades promovidas de 

modo específ ico pelo Estado e, por isso, apto a uma anál ise geral 

sobre o atendimento dos princípios citados anteriormente. As outras 

categorias, por outro lado, por possuírem um destino mais especif icado 

na ordem tributár ia, apresentam pormenores singulares atrelados a 

uma determinada situação ocorrente em que nem sempre é  cabível 

avaliar a obediência direta à igualdade, à capacidade contributiva e à 

solidariedade social.   

Sendo assim, no que concerne aos impostos, estes possuiriam 

três âmbitos de incidência: federal, estadual e municipal. Dentre os 

impostos instituídos federalmente estariam o de importação ( II),  o de 

exportação (IE), o de renda e proventos de qualquer natureza (IR), o 

que atinge os produtos industrializados (IPI), o que recai sobre as 

operações f inanceiras – de crédito, câmbio e seguro, ou relat ivas a 

tí tulos ou valores mobi liár ios  – (IOF), o da propriedade territor ial rural  

(ITR), o que incorre sobre as grandes fortunas (IGF), os impostos 

extraordinários e os impostos residuais. Relativamente aos estaduais e 

ao Distrito Federal, exist ir iam os impostos sobre  a circulação de 

mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação (ICMS), sobre a transmissão causa 

mortis  e doação (ITCMD) e sobre a propriedade de veículos 

automotores (IPVA). No tocante aos impostos munic ipais e do Distrito 

Federal, estar iam presentes os impostos sobre a propriedade predial e 

territorial  urbana (IPTU), sobre a transmissão de bens imóveis inter 

vivos (ITBI) e sobre os serviços de qualquer natureza (ISS).  

Há determinados t ipos de impostos, entretanto, que possuem a 

função majoritariamente extrafiscal, isto é, buscam efeitos diversos do 

que a simples arrecadação de recursos f inanceiros. 19 Neste sentido,  

estes também não serão abordados no exame a seguir pelo mesmo 

motivo já supracitado, qual se ja, buscam atender outros propósitos que 

                                                 

19
 MACHADO, Hugo de Bri to.  Op. c it . .  p.  69. 
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não o mero arrecadamento para o fomento dos serviços públicos em 

geral. Quando a f inal idade do tributo é o simples recolhimento 

f inanceiro, a justiça tr ibutária real iza-se através da capacidade 

contributiva; contudo, se o tr ibuto detém uma f inalidade extrafiscal, ele 

deixa em parte a seara tributár ia com o intuito de atingir f ins outros, 

nos quais não faria sentido falar propriamente em justiça tr ibutária e 

princípio da capacidade contributiva. 20  

Deste modo, os pr incipais impostos brasi lei ros com essa função 

extrafiscal e, portanto, a serem deixados de lado nessa investigação, 

são: i) o imposto de importação, para o Brasil,  de produtos estrangeiros 

(cujo principal objetivo é a proteção da indústria nacional) ; i i) o imposto 

de exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 

nacionalizados (também util izado como um mecanismo da polít ica 

econômica);  i i i) o imposto sobre operações f inanceiras – de crédito,  

câmbio e seguro, ou relat ivas a tí tulos ou valores mobiliário s (com 

importância nas operações f inanceiras do país) ; iv) o imposto sobre a 

propriedade territor ial rural (embora estabeleça  alíquotas progressivas 

não só em razão do grau de uti l ização da propriedade, mas tam bém em 

função da área da mesma,  além de admit i r um mínimo existencial ao 

f ixar sua não incidência sobre pequenas glebas rurais cujos 

proprietários não disponham de outro imóvel , sua função está 

predominantemente atrelada à polít ica agrária); v) os impostos 

extraordinários (posto que somente podem ser instituídos em iminência 

ou caso de guerra externa); e v i) os impostos residuais (por não ter 

todas as suas hipóteses devidamente listadas) .21 

                                                 

20
 TIPKE, Klaus;  YAMASHITA, Douglas.  Op. c it . .  p.  62,  72. 

21
 A Const i tuição Federal  d ispõe: 

“Ar t .  154. A União poderá insti tu ir :  
I  -  mediante lei  complementar ,  impostos não previstos no ar tigo anterior ,  desde que 
sejam não-cumulat ivos e não tenham fato gerador ou base de cálculo própr ios dos 
discriminados nesta Consti tuição;  
I I  -  na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, 
compreendidos ou não em sua competência t r ibutária,  os quais serão supr imidos, 
gradativamente,  cessadas as causas de sua criação.” . 



 

 

21 

Vale ressaltar que, ainda que não ganhem um maior relevo  neste 

trabalho, os tr ibutos a serem excluídos  da avaliação mais singularizada 

que será feita a seguir devem obedecer genericamente aos pr incípios 

da isonomia e da capacidade contributiva, já que estes são al icerces 

básicos do direito tr ibutár io brasileiro. Não se pode impor, em nome d e 

qualquer eventualidade, uma tributação que vá além da capacidade 

contributiva do indivíduo. Tal fato atentaria contra o ordenamento 

jurídico f iscal.  Sendo assim, todos os tributos excepcionados acima, 

pelo menos no que diz respeito ao mínimo existencial, ao não confisco 

e ao não cerceamento de outros direitos constitucionais , devem 

obedecer minimamente à capacidade contributiva .22 

A separação que aqui é feita é tão-somente real izada com o 

intuito didático de melhor observar sobre quem efetivamente recai os 

impostos ditos “genéricos”.  Caso contrário, ao incluir no estudo tributos 

outros cujos objetivos primordiais não são a arrecadação generalizada 

de recursos f inanceiros entre todos os contribuintes, poder -se-ia 

argumentar justamente isso – que o escopo essencial de tributo “x” ou 

“y”  é tal e que por isso sua tabela de incidência se justif ica, mesmo que 

aparente violação aos pr incípios da igualdade tributária , da 

solidariedade social  e da capacidade contributiva. E não é isso que 

esta produção intenciona. O alvo dessa pesquisa é tentar  demonstrar a 

transgressão ou não de tais princípios em condições gerais de 

tributação, isto é, quando não se possa uti l izar  outros fundamentos 

para seus descumprimentos.  

Comece-se, então, pelo mais fácil – o imposto sobre grandes 

fortunas (IGF) .  Visto por  muitos como um modo real de se respeitar a 

capacidade contributiva daqueles que possuem mais, além de constituir  

um possível aumento nas receitas dos cofres públicos, tal imposto  

ainda não foi  verdadeiramente determinado , já que sua lei  

complementar não foi editada. E, se depender do Legislat ivo brasileiro, 

                                                 

22
 COSTA, Regina Helena.  Op. c it . .  p.  76-77. 
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que não tem interesse na instituição de um imposto que possa atingir  

aqueles que patrocinam suas campanhas polít icas, não há previsões 

para que isso ocorra.  

O imposto sobre renda e proventos de qualquer  natureza 

(IR) ,  por seu turno, é uma das principais fontes de receitas tr ibutárias 

do Estado e incide sobre todo acréscimo patrimonial do contribuinte por 

intermédio de sua disponibi l idade.   

Em relação ao Imposto de Renda Pessoa Física, observe-se 

suas tabelas com alíquotas variáveis em razão das rendas mensais dos 

contribuintes nos últ imos anos -calendários, de acordo com o site da 

Receita Federal:23 

 

Tabela 1 –  Tabela de incidência mensal do IRPF (p ara o ano-calendário de 

2013: 

Base de Cálculo (R$)  Al íquota Parcela a deduzi r  (R$)  

Até R$ 1.710,78 -  -  

De R$ 1.710,79 até R$ 

2.563,91 

7,5 R$ 128,31 

De R$ 2.563,92 até R$ 

3.418,59 

15 R$ 320,60 

De R$ 3.418,60 até R$ 

4.271,59 

22,5 R$ 577,00 

Acima de R$ 4.271,59 27,5 R$ 790,58 

Fonte:  si te da Recei ta Federal  

 

 

 

                                                 

23
 Si te da Recei ta Federal .  Disponível  em:  

<http: / / idg.recei ta. fazenda.gov.br /acesso -rapido/ t r ibutos/i rpf- imposto-de-renda-
pessoa-fisica#calculo_mensal_IRPF>. Acesso em: 27 de abri l  de 2017.  

http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoa-fisica#calculo_mensal_IRPF
http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoa-fisica#calculo_mensal_IRPF
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Tabela 2 –  Tabela de incidência mensal do IRPF (p ara o ano-calendário de 

2014): 

Base de Cálculo (R$)  Al íquota Parcela a deduzi r  (R$)  

Até R$ 1.787,77 -  -  

De R$ 1.787,78 até R$ 

2.679,29 

7,5 R$ 134,08 

De R$ 2.679,30 até R$ 

3.572,43 

15 R$ 335,03 

De R$ 3.572,44 até R$ 

4.463,81 

22,5 R$ 602,96 

Acima de R$ 4.463,81 27,5 R$ 826,15 

Fonte:  si te da Recei ta Federal  

 

Tabela 3 –  Tabela de incidência mensal do IRPF (p ara o ano-calendário de 

2015, até o mês de março ): 

Base de Cálculo (R$)  Al íquota Parcela a deduzi r  (R$) 

Até R$ 1.787,77 -  -  

De R$ 1.787,78 até R$ 

2.679,29 

7,5 R$ 134,08 

De R$ 2.679,30 até R$ 

3.572,43 

15 R$ 335,03 

De R$ 3.572,44 até R$ 

4.463,81 

22,5 R$ 602,96 

Acima de R$ 4.463,81 27,5 R$ 826,15 

Fonte:  si te da Recei ta Federal  
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Tabela 4 –  Tabela de incidência mensal do IRPF (a  part ir do mês de abri l  do 

ano-calendário de 2015): 

Base de Cálculo (R$)  Al íquota Parcela a deduzi r  (R$)  

Até R$ 1.903,98 -  -  

De R$ 1.903,99 até R$ 

2.826,65 

7,5 R$ 142,80 

De R$ 2.826,66 até R$ 

3.751,05 

15 R$ 354,80 

De R$ 3.751,06 até R$ 

4.664,68 

22,5 R$ 636,13 

Acima de R$ 4.664,68 27,5 R$ 869,36 

Fonte:  si te da Recei ta Federal  

 

Note-se que, embora as alíquotas tenham sempre sido mantidas 

as mesmas nesses períodos, as bases de cálculo foram modif icadas 

para mais, assim como as parcelas a serem deduzidas. Com o passar 

dos anos, poder-se- ia inferir que se procurou tributar mais aqueles de 

maior remuneração.  

No entanto, isso não é motivo para maiores alegrias. O salár io 

mínimo também é aumentado a cada ano e isso não indica uma m aior 

distribuição de r iquezas. Signif ica apenas uma necessidade de corrigir  

valores por causa dos índices inf lacionários.  

Além disso, pode-se notar que as tabelas apresentadas 

buscaram cumprir o princípio da capacidade contributiva em relação ao 

mínimo existencial  não tributável. Contudo, no que diz respeito à 

progressiv idade deste imposto, prevista, inclusive, de modo expresso 

pela Constituição 24,  pouco se obedeceu. Embora ela seja observada,  

                                                 

24
 “Ar t .  153. Compete à União insti tui r  impostos sobre:  

   ( . . . )  
   I I I  -  renda e proventos de qualquer natureza;  
   ( . . . )  
   § 2º O imposto previsto no inciso I II :  
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esta é mínima em comparação à realidade brasileira. Somente quatr o 

alíquotas são insuficientes para abarcar a real idade f inanceira dos 

contribuintes e, assim, atingi -los de modo pessoal.  

O que se constata ao longo desses últ imos anos é que a 

situação permanece a mesma: as alíquotas máximas do IR acometem 

uniformemente as classes médias e as mais abastadas da coletiv idade.  

Em 2015, por exemplo, ainda que consideradas as devidas deduções 

(que também dif ic ilmente englobam o que verdadeiramente ocorre nos 

núcleos famil iares do Brasil),  quase nada importou se o indivíduo 

ganhou cinco mil ou trinta mil reais por mês, a alíquota de 27,5% recaiu 

sobre ele do mesmo jeito.  

Por ser uma legis lação muito complexa, há outras tantas  formas 

de incidência sobre a pessoa física. Os rendimentos de capital,  por 

exemplo, se div idem em: i) fundos de ações (15%); i i) apl icações em 

renda variável (0,005%); i i i) fundos de longo prazo e aplicações de 

renda f ixa (que varia de 15% a 22,5%, a depender do número de dias); 

iv) fundos de curto prazo (de 20% e 22,5%, também dependente do 

número de dias); v) remessas ao exterior (de 15% e 25%, dependente 

do t ipo); v i) e outras (que variam de 1,5% a 30%). 25 Neste caso,  

observa-se certo t ipo de priv ilégio em relação a alguns desses 

rendimentos se comparados às rendas provenientes de trabalho.  

Já as tabelas progressivas anuais, as de part ic ipação nos lucros 

ou resultados e as de rendimentos recebidos acumuladamente  

apresentam as mesmas faixas de alíquotas que o IR mensal, além das 

bases de cálculo aproximadas (e também quase nada se diferenciaram 

ao longo dos úl t imos anos): 26 

                                                                                                                                                         

   I  -  será informado pelos cri térios da g eneral idade, da universal idade e da 
progressividade, na forma da lei ;  
   ( . . . )” .  
25

 Si te da Recei ta Federal .  Disponível  em:  
<http: / / idg.recei ta. fazenda.gov.br /acesso -rapido/ t r ibutos/i rpf- imposto-de-renda-
pessoa-fisica#calculo_mensal_IRPF>. Acesso em: 27 de abri l  de 2017.  
26

 Idem . 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoa-fisica#calculo_mensal_IRPF
http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoa-fisica#calculo_mensal_IRPF
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Tabela 5 –  Tabela Progressiva Anual (a part ir do exercício 2017,  ano-

calendário de 2016): 

Valor  do PLR anual  (R$)  Al íquota (%) Parcela a deduzi r  do IRPF 

(R$) 

Até 22.847,76 -  -  

De 22.847,77 até 

33.919,80 

7,5 1.713,58 

De 33.919,81 até 

45.012,60 

15 4.257,57 

De 45.012,61 até 

55.976,16 

22,5 7.633,51 

Acima de 55.976,16 27,5 10.432,32 

Fonte:  si te da Recei ta Federal  

 

Tabela 6  –  Part icipação nos Lucros ou Resultados (a part ir do mês de abri l  do 

ano-calendário de 2015):  

Valor  do PLR anual  (R$)  Al íquota (%) Parcela a deduzi r  do IRPF 

(R$) 

De 0,00 a 6.677,55 0,0 -  

De 6.677,56 a 9.922,28 7,5 500,82 

De 9.922,29 a 13.167,00 15 1.244,99 

De 13.167,01 a 16.380,38 22,5 2.232,51 

Acima de 16.380,38 27,5 3.051,53 

Fonte:  si te da Recei ta Federal  
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Tabela 7 –  Rendimentos Recebidos Acumuladamente (a part ir do mês de abri l  

do ano-calendário de 2015):  

Valor  do PLR anual  (R$)  Al íquota (%) Parcela a deduzi r  do IRPF 

(R$) 

Até (1.903,98 x NM) -  -  

Acima de (1.903,98 x NM) 

até (2.826,65 x NM) 

7,5 142,79850 x NM 

Acima de (2.826,65 x NM) 

até (3.751,05 x NM) 

15 354,79725 x NM 

Acima de (3.751,05 x NM) 

até (4.664,68 x NM) 

22,5 636,12600 x NM 

Acima de (4.664,68 x NM)  27,5 869,36000 x NM 

*NM: número de meses a que se refere o pagamento acumulado.  

Fonte:  si te da Recei ta Federal  

 

O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, no que lhe concerne, é 

calculado sobre o lucro real (regra geral), presumido ou arbitrado das 

empresas e detém alíquotas proporcionais – nele, não são incluídas as 

microempresas e empresas de pequeno porte  (que detenham receita 

bruta anual de até R$ 3,6 milhões até o ano de 2017), sujeitas ao 

regime do SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições), devido à baixa capacidade econômica que possuem. 

Em linhas gerais, o imposto devido é o  de 15% sobre o lucro,  que pode 

sofrer um adicional de 10% se este lucro for superior a R$ 20.000,00 

(v inte mil reais) no período de apuração (com regras mais específ icas 

para cada um dos t ipos de lucro). 27 Ou seja, a alíquota aqui é sempre 

f ixa, não importando os ganhos reais das pessoas jurídicas 

indiv idualmente consideradas.  

                                                 

27
 Si te da Recei ta Federal .  Disponível  em: <  

ht tps: / / idg.recei ta. fazenda.gov.br /acesso -rapido/ t r ibutos/ IRPJ>. Acesso em: 1º de  
maio de 2017. 

https://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/tributos/IRPJ
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O imposto sobre produtos industrializados (IPI)  também 

possui grande expressão no cenário da  arrecadação nacional. Não 

obstante o texto constitucional preveja sua seletiv idade em razã o da 

essencialidade do produto, 28 não é bem isso que ocorre na prática.  

Basta dar uma boa olhada na “Tabela de Incidência do Imposto sobre 

Produtos Industrializados” (“TIPI”) de 2016 29 no Decreto nº 8.950/2016 30 

e ver que, de uma escala de alíquotas que varia m de 0 (zero) a 330 

(trezentos e tr inta), há um certo des equilíbrio entre os produtos  – por 

exemplo, não faz muito sentido que uma caneta  esferográfica (20%)  

apresente uma alíquota igual a de um esqui (20%) e maior que a de um 

piano (0%) e de uma câmera fotográfica (15%). Por últ imo, vale 

ressaltar que tal tr ibuto é não cumulativo, isto é, as operações são 

compensadas com os montantes já cobrados nas anteriores, e é sobre 

o consumo (indireto), fazendo com que o consumidor f inal suporte  toda 

a onerosidade f iscal.  

Também caracter izado pela não cumulativ idade, pela suposta 

seletiv idade sobre os bens essenciais e pela incidência sobre os 

consumidores f inais  (indireto), o imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e prestações de serviços (ICM S)  possui,  

de acordo com a Resolução nº 22/1989 do Senado Federal 31,  alíquotas 

interestaduais de 12% e, nas operações e prestações realizadas nas 

regiões Sul e Sudeste, mas destinadas às regiões Norte, Nordeste,  

Centro-Oeste e ao estado do Espírito Santo, alíquota de 7% (que 

                                                 

28
 “Art .  153. Compete à União insti tui r  impostos sobre:  

    ( . . . )  
    IV -  produtos industrial i zados;  
    ( . . . )  
    § 3º O imposto previs to no inciso IV:  
    I  -  será seletivo,  em função da essencial idade do produto;  
    I I  -  será não-cumulativo,  compensando-se o que for  devido em cada operação 
com o montante cobrado nas anter iores;  
    ( . . . )” .  
29

 Tabela de Incidência sobre Produtos Industri al i zados (TIPI).  Dispon ível  em:  
<http: / /www.planal to.gov.br /cciv i l_03/_Ato2015 -
2018/2016/Decreto/Anexo/AND8950.pdf >.  Acesso em: 26 de abri l  de 2016.  
30

  BRASIL.  Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 201 6.  
31

 BRASIL.  Resolução nº 22/1989 do Senado Federal .  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/Anexo/AND8950.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/Anexo/AND8950.pdf
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possui alíquota máxima instituída pelo Senado Federal). No que 

concerne às alíquotas intraestaduais, Machado 32 af irma que, ao ter uma 

elevação das alíquotas sem ter um maior cuidado com a essencialidade 

do produto, parece haver uma preocupação apenas com a comodidade 

da arrecadação, o que normalmente ocorre com combustíveis, energia 

elétrica e serviços de comunicação. A tí tulo i lustrativo, o Decreto 

pernambucano nº 34.025/2009 estipula que o fei jão em embalagem de 

até cinco qui los procedente das regiões Sul e Sudeste devem ter uma 

alíquota de 10%, enquanto que o proveniente das regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste e do estado do Espírito Santo, uma alíquota 

de 5% - o que parece ser  muito, nos dois casos,  para um bem de 

consumo essencial como esse. 33  Outro ponto importante atinente a 

esse imposto é que o próprio montante dele  integra sua base de 

cálculo,  o que mascara a alíquota real incidente sobre o consumo.  

Em relação ao imposto sobre heranças e doações (ITCMD) , 

conforme a Lei estadual de Pernambuco nº 15.601/201534,  que 

modif icou a Lei estadual pernambucana nº 13.974/2009, as al íquotas 

do ICD passaram a ser estas, a part ir de 1º de janeiro de 2016:  

 

Tabela 8 –  Anexo Único da Lei nº 13.974/2009 (Alíquotas do ICD, a part ir de 1º 

de janeiro de 2016) 

Valor  do quinhão ou da doação Al íquota do ICD 

Até R$ 200.000,00 2% 

Acima R$ 200.000,00 até R$300.000,00  4% 

Acima R$ 300.000,00 até R$ 400.000,00  6% 

Acima R$ 400.000,00 8% 

Fonte:  Lei  nº 15.601/2015, que modi f icou a Lei  nº 13.974/2009  

 

                                                 

32
 MACHADO, Hugo de Bri to.  Op. c it . .  p.  385. 

33
 PERNAMBUCO. Decreto Estadual nº 34.025, de 13 de outubro de 2009.  

34
 PERNAMBUCO. Lei  Estadual  nº 15.601, de 30 de setembro de 2015. 
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 A existência de apenas quatro alíquotas que reflitam todo o 

cenário deste imposto é bastante preocupante, posto que uma doação 

ou herança de uns poucos milhões de r eais pouco se compara a uma 

de duzentos mil ,  mas, mesmo assim suas alíquotas são bem próximas 

(8% e 2%, respectivamente).  

O imposto sobre a propriedade de veículos automotores 

(IPVA) ,  por seu lado, também não apresenta grandes diferenças entre 

os carros populares e os de luxo. Conforme o art. 7º da Lei nº 

10.849/1992 do estado de Pernambuco (poster iorme nte alterada por 

outras leis), 35 nota-se que a alíquota desse imposto é f ixa a depender 

do exercício anual em que o veículo se encontre  e ao seu t ipo. Não há 

referência, destarte, aos modelos de veículos adotados, apenas às 

cil indradas ou aos seus motores de potência.  

Apesar de também servir como meio de evitar a especulação, o 

imposto sobre propriedade predial e territorial urbana (IPTU)  tem 

função eminentemente f iscal. Além de ser progressivo no tempo, por 

ser um instrumento de polít ica urbana constitucional,36 ele também 

deve seguir a progressiv idade relat iva à sua base de cálculo. 37 De 

                                                 

35
 PERNAMBUCO. Lei  Estadual  nº 10.849, de 28 de dezembro de 1992.  

36
 “Ar t .  182. A pol í t i ca de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Públ ico 

municipal ,  conforme di retr izes gerais f i xadas em le i ,  tem por objet ivo ordenar o 
p leno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garanti r  o bem- estar  de 
seus habi tantes.  
    ( . . . )  
    § 4º É facul tado ao Poder Públ ico municipal ,  mediante lei  específi ca para área 
incluída no plano di retor , exigi r , nos termos da lei  federal , do proprietário d o solo 
urbano não edif i cado, subuti l i zado ou não ut i l i zado, que promova seu adequado 
aprovei tamento,   sob pena, sucessivamente,  de:  
    ( . . . )  
     I I  -  imposto sobre a propr iedade predial  e terri torial  urbana progressivo no 
tempo;  
    ( . . . )” .  
37

 Segundo o ar t .  156 da Consti tuição:  
“Ar t .  156. Compete aos Municípios inst i tuir  impostos sobre:  
I  -  propriedade predial  e terri torial  urbana;  
( . . . )  
§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o ar t .  182, § 4º, 
inciso I I,  o imposto previsto no inciso  I  poderá:           
I  -  ser  progressivo em razão do valor  do imóvel ;  e            
I I  -  ter al íquotas di ferentes de acordo com a local ização e o uso do imóvel .    
( . . . ) ”  
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modo geral, a alíquota dos imóveis não edif icados é de 3% (f ixa),  

enquanto que os imóveis edif icados obedecer iam a seguinte tabela (Lei 

nº 15.563/1991 da cidade do Recife): 38 

 

Tabela 9 –  IPTU: Imóveis Edif icados  

Valor  Venal  Al íquotas Al íquotas 

 Residencial  Não Residencial  

Até R$ 17.631,21 0,6% 1,00% 

Acima de R$ 17.631,21 

até 65.588,10 

0,8% 1,25% 

Acima de R$ 65.588,10 

até R$ 153.038,90 

1,0% 1,50% 

Acima de R$ 

153.038,90 até R$ 

349.097,95 

1,2% 1,75% 

Acima de R$ 

349.097,95 

1,4% 2,00% 

Fonte:  Lei  Municipal  nº 15.563/1991 da cidade do Reci fe.  

 

 Como se depreende, não há muitas alterações entre os preços 

e alíquotas, especialmente se considerada a existência de imóveis a 

preços muito mais altos em Recife. Assim como ocorre com o IR, existe 

uma variância entre as bases de cálculo bastante próximas, o que 

acaba por gerar uma faixa de tributação correspondente a uma mesma 

camada social  (ou a estratos muito próximos).   

Quanto ao imposto sobre transmissão “ inter vivos” de bens 

imóveis e direitos a eles relativos (ITBI) ,  em Recife, sua alíquota 

será de 1% sobre o valor efetivamente f inanciado até o l imite de R$ 

                                                 

38
 RECIFE. Lei  Municipal  nº 15.563, de 27 de dezembro de 1991.  
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500.000,00 (quinhentos mil reais) nas transmissões compreendidas no 

Sistema Financeiro de Habitação, sendo de 3% se exceder este valor. 

Nas demais transmissões a tí tulo oneroso, será a de 3%. 39 Ou seja, tal  

imposto é outro exemplo dos que adotam as alíquotas f ixas , 

valorizando apenas a igualdade formal entre os contribuintes .  

Relativamente ao imposto sobre serviços de qualquer 

natureza (ISS),  se a prestação é sob a forma de trabalho do 

contribuinte, a alíquota é f ixa ou variável, em razão da natureza do 

serviço ou outros fatores (Decreto-lei 406/196840).  Entretanto, em se 

tratando de serviços prestados por empresas, esta é proporcional,  

tendo o preço do serviço como base. Consoante a Lei Complementar 

brasileira nº 116/2003 41 (e a Lei nº 15.563/1991 da cidade do Recife) 42,  

suas alíquotas variam de 2% a 5% (alíquotas mínima e máxima, 

respectivamente). Importante ressaltar que, exemplif icativamente, para 

os serviços de quimioterapia e radioterapia, a alíquota é mais al ta (4%) 

do que para os serviços de ultrassonografia e ressonância magnética 

(2%). Ainda que não seja um imposto considerado s eletivo, tal 

diferença não parece se justif icar ante a similar relevância desses dos 

itens no âmbito médico.  

 

1.3. ANÁLISE DO CASO BRASILEIRO 

 

A part ir desse exame, então, pode-se concluir que os impostos 

diretos (IR, ITCMD, IPVA, IPTU e ITBI)  analisados não possuem nem a 

variedade e nem a coerência de alíquotas necessárias para promover a 

efetuação dos pr incípios mencionados anteriormente.  Pessoas 

detentoras de grande poder econômico continuam a ser tr ibutadas da 

mesma maneira que indivíduos de classe média. Em outras palavras,  

                                                 

39
 RECIFE. Lei  Municipal  nº 15.563, de 27 de dezembro de 1991.  

40
 BRASIL.  Decreto-Lei  nº 406, de 31 de dezembro de 1968.   

41
 BRASIL.  Lei  Complementar  nº 116, de 31 de ju lho de 2003.  

42
 RECIFE. Lei  Municipal  nº 15.563, de 27 de dezembro de 1991.  
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há uma genuína desobediência aos pr incípios explanados 

antecedentemente.  

Todavia, ainda que houvesse a esse respeito uma posit ivação 

socialmente mais justa no direito tr ibutário do Brasi l,  não ser ia possível 

af irmar com qualquer grau de certeza a efetiv idade concreta dessas 

medidas. Isso porque o pouco que porventura se arrecadaria correria o 

risco de não integrar os cofres públicos, devido ao grave nível de 

sonegação, elusão e evasão f iscais existentes na nação.   

Os impostos indiretos ( IPI, ICMS e ISS), por seu turno, são em 

elevada escala e pensados como um meio de se entesourar mais e 

mais dos consumidores, sem, contudo, mostrar explicitamente o valor 

que está sendo recolhido ao erário. A forma como são efetuados na 

prática acaba também por v iolar a igualdade material e a capacidade 

contributiva. Primeiramente porque, considerando que eles subm etam a 

todos igualmente, sem dist inção, não há como se falar em um 

tratamento conforme as possibi l idades f inanceiras de cada um, pois o 

ônus é o mesmo para dist intas circunstâncias econômicas. Em segundo 

lugar, há que se levar em conta que as camadas mais r icas da 

estratif icação social brasi leira, ainda que consumam muito mais 

produtos supérf luos, estes  não são muitas vezes tributados conforme a  

sua ausente essencial idade, ao passo que alguns bens essenciais 

consumidos por todos possuem alíquotas não condizentes com a 

seletiv idade. Por últ imo, há de se reflexionar ainda que o consumo 

pode ser t ido como proporcionalmente decrescente em relação à renda, 

já que quanto maior for o valor desta, menos se gasta percentualmente 

em relação a mesma. Se uma pessoa ganha R$ 2.000,00 (dois mil  

reais) mensais e despende R$ 500,00 (quinhentos reais) em 

alimentação, a parcela destinada a tal f im é de 25%. Um outro 

indivíduo que receba R$ 20.000,00  (v inte mil reais) , ainda que gaste o 

quádruplo do valor em alimentos, no caso, R$ 2.000,00 (dois mil reais),  

estará reservando apenas 10% de sua remuneração para tal intento.  

Nesse sentido, é essencial considerar também que: 
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“A sat isfação prestada pelos bens econômicos decresce na 
razão direta de sua quantidade. Quanto mais possuímos de 
cer ta coisa,  menos sat isfação ela nos poderá causar,  porque a 
indi ferença é at ingida a cer to ponto em que não dará 
nenhuma, porque dela já não mais precisamos para a 
necessidade saciada.”.

43
 

 

Deste modo, pode-se considerar que os tributos, mais 

especif icamente os impostos, são, sim, bastante ostensivos 

nacionalmente. Contudo, somente o são para uma parcela da 

população. O que ocorre, na verdade, é um atendimento à capacidade 

contributiva às inversas, isto é, aqueles que menos poderiam prover o 

f isco estão sustentando toda a pirâmide tributária pátria.  

Neste cerne, é fundamental introduzir a noção de impostos 

progressivos. Progressivos são os  impostos que dispõem de uma 

crescente proporcional idade na medida em que se amplia o montante 

do objeto a ser tr ibutado. Retrata, assim, o crescimento das al íquotas 

segundo o aumento da base de cálculo. A progressiv idade, destarte, 

consuma os pr incípios da igualdade e da capacidade contributiva 

indicados previamente, posto que quanto mais progressivo é um 

sistema tributár io de um lugar, maior é a part icipação na geração de 

patrimônio de um Estado de quem retém mais meios f inanceiros.  

Todavia, o princípio da capacidade contributiva exige uma base 

de cálculo que seja adequada, e não necessariamente que as alíquotas 

sejam progressivas. 44 Neste ínterim, Peres 45 expl ica que nem sempre a 

progressiv idade leva a uma melhor distribuição de renda. Segundo a 

autora, para que se atinjam todos aqueles que estejam na mesma 

situação de r iqueza, exercendo o princípio da igualdade, a tr ibutação 

                                                 

43
 BALEEIRO, Al iomar.  Uma introdução à ciência das f inanças. 19ª edição. 

Atual ização de Hugo de Bri to Machado Segundo. Rio de Janei ro:  Forense, 2015. p. 
269. 
44

 TIPKE, Klaus;  YAMASHITA, Douglas.  Op. c it . .  São Paulo:  Malhei ros,  2002. p  35. 
45

 PERES, El iane Lamarca Simões. Justiça f iscal e progressividade .  1ª edição. 
Rio de Janei ro:  Lumen Jur is,  2013. p. 84. 
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deve recair proporcionalmente sobre a renda. Util izando -se do exemplo 

de Ortega46,  af irma que, se a quem possuir  R$ 1.000,00 (um mil re ais)  

se pede 5 (cinco), se deve pedir 10 (dez) a quem possua R$ 2.000,00 

(dois mil reais). Se quem tem R$ 1.000,00 (um mil reais) paga 5%, isto 

é, R$ 50,00 (cinquenta reais), e quem tem R$ 5.000,00 (cinco mil) paga 

10%, ou seja, R$ 500,00 (quinhentos reais ), há uma desigualdade 47,  um 

verdadeiro confisco 48.  Quem possui R$ 5.000,00 (c inco mil  reais),  tem 5 

x R$ 1.000,00 (cinco vezes mil  reais)  e , assim sendo, deveria pagar 5x 

R$ 50,00 (cinco vezes cinquenta reais), isto é,  R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) .  

Contudo, tal pensamento só efetiva a igualdade formal , pois a 

ideia de proporcionalidade é tão-somente uma relação matemática 

entre o crescimento da base de cálculo e do imposto. 49 Assim, Regina 

Helena Costa entende que a progressiv idade é a técnica mais 

adequada para se atingir a igualdade material,  posto que aqueles que 

realmente possuam maiores riquezas acabarão por arcar efetivamente 

mais pelos tr ibutos em geral, em favor dos que pouco ou nada dispõem. 

Mas que o sistema deve ser progressivo como um todo, ou seja, pode 

haver impostos progressivos e proporcionais, desde que a aplicação 

conjunta seja progressiva. 50 Sismondi, inclusive, defendia que, por 

serem os ricos os maiores destinatários das despesas públ icas, seria 

justo que eles contribuíssem não só em proporção, e sim além dessa 

(progressivamente). 51 

Além disso, o “sacrif ício” não seria igual ao se retirar 10% de R$ 

500,00 (quinhentos reais), isto é, R$ 50,00 (cinquenta reais), e os 

mesmos 10% ou R$ 12.000,00 (doze mil reais) de R$ 120.000,00 (cento 

                                                 

46
 ORTEGA, Alber to Rodríguez.  Apud  PERES, El iane Lamarca Simões.  Op. c it . .  p.  

97.  
47

 PERES, El iane Lamarca Simões.  Op. c it . .  p.  97.  
48

 Ib idem .  p.  99. 
49

 RODRIGUES, Si r ley Aparecida Lopes. A sistemát ica  da progressividade tr ibutária 
como mecanismo de igualdade.  Revista de direito t ributário ,  São Paulo,  nº 124, 
p.  229-243, dez.  2015. p.  242. 
50

 COSTA, Regina Helena .  Op. c it . .  p. 83.  
51

 SISMONDI.  Apud  PERES, El iane Lamarca Simões. Op. c it . .  p. 83.  
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e vinte mil reais). A incidência, no pr imeiro caso, consumiria quase 

todo o valor ganho, fazendo com o que contribuinte sofresse 

demasiadas privações em sua vida. Na segunda situação , o sujeito 

apenas seria desprovido talvez de algum luxo ou economia. 52 

O sistema brasileiro, porém, está longe de ser consagrado 

progressivo. Muito pelo contrário. Ao amparar a preferênc ia pelos 

impostos indiretos, defende-se a penalização dos contribuintes de mais 

baixas rendas, à medida que as classes mais ricas pouco ou nunca são 

atingidas – e, quando o são, muitas vezes, não cumprem com suas 

obrigações tributárias.  

A regressiv idade do sistema tributário não só deixa de promover 

a distribuição de renda, como também encarece bens e serviços, o que 

comprime a demanda, gerando, por consequência, uma negativ idade 

sobre a produção, a oferta de empregos e o crescimento econômico do 

país.53 No entanto, a elevação da carga direta far ia crescer a 

resistência do contribuinte ao pagamento , fazendo com que os 

impostos sobre o consumo saltem aos olhos do legislador como uma 

melhor alternativa, já que eles não costumam sofrer grandes revoltas 

por parte da população, devido à sua falta de transparência.  E, para 

supostamente atenuar a regressiv idade desses impostos indiretos que 

acometem o sistema, se posit iva, através dos impostos diretos,  tabelas 

pretensamente progressivas.  

Por isso que não se pode afirmar que a progressiv idade é um 

instituto hoje inexistente. Ele se apresenta em diversos impostos (como 

já observado), mas por intermédio de uma f arsa. As diferenças entre as 

alíquotas ou as bases de cálculo são tão mínimas que é impossível 

declarar o real efeito desta progressiv idade . Seu conjunto, dessa 

                                                 

52
 BALEEIRO, Al iomar .  Op. c it . .  p.  269. 

53
 MELO, Luciana Grassano de Gôuvea. Enlaces entre a questão t r ibutária,  o 

crescimento econômico  e a diminuição das desigualdades. Revista direitos 
culturais ,  nº 19,  p.  95-107, dez.  2014. p.  98. 
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forma, recai regressivamente sobre a população  com menos riquezas, o 

que gera uma exorbitante concentração de renda.  

Assim sendo, pode-se chegar ao discernimento que o Brasil  está 

a passos curtos de ser um país em que impostos elevados são arcados 

por todos. Como explicado acima, apenas uma pequena parcela da 

sociedade é que efetivamente colabora co m a manutenção do Estado e,  

surpreendentemente, é a fração que menor poderia suportar tal  

atribuição.  

O Ministér io da Fazenda divulgou alguns dados em 2015 que 

ilustram bem a situação explanada: 54 

 

Tabela 10 -  Evolução das bases de incidência na arrecadação  total 

 

Fonte:  Ministério da Fazenda –  Receita Federal  

 

 

 

                                                 

54
 Ministério da Fazenda. Recei ta  Federal .  Carga t ributária no Brasil 2015.  

Disponível  em: <https: / / idg.recei ta. fazenda.gov .br /dados/recei tadata/estudos -e-
tr ibutarios-e-aduaneiros/estudos-e-estat isticas/carga- tr ibutaria-no-brasi l /ctb-
2015.pdf>.  Acesso em: 02 de maio de 2017.  

https://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2015.pdf
https://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2015.pdf
https://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2015.pdf
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Gráfico 1 –  Carga tributária brasileira e de países da OCDE em 2014  

 

Fonte:  Ministério da Fazenda –  Receita Federal  

 

Gráfico 2 –  Carga tributária brasileira e de países da OCDE em 2014 : Renda, 

Lucro e Ganho de Capital  

 

Fonte:  Ministério da Fazenda –  Receita Federal  
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Gráfico 3 –  Carga tributária brasileira e de países da OCDE em 2014 : Folha de 

Salários (com Previdência)  

 

Fonte:  Ministério da Fazenda –  Receita Federal  

 

Gráfico 4 –  Carga tributária brasileira e de países da OCDE em 2014: 

Propriedade  

 

Fonte:  Ministério da Fazenda –  Receita Federal  
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Gráfico 5 –  Carga tributária brasileira e de países da OCDE em 2014 : Bens e 

Serviços 

 

Fonte:  Ministério da Fazenda –  Receita Federal  

 

A part ir desses gráf icos e da tabela, assinala-se que o Brasil 

apresenta uma carga tributária considerada “normal”  quando 

comparada com esses outros países da OCDE. Além disso, f ica 

constatado que a grande incidência tr ibutária brasi leira atinge  

predominantemente o consumo, e não a renda ou patrimônio,  

diferentemente de outros países considerados desenvolvidos . 

Mas, por que, então, busca-se repassar a informação de que 

exorbitantes tributos seriam igualitar iamente suportados por toda a 

sociedade brasileira? Afirmação essa que,  quando examinada mais a 

fundo, acaba sendo inverídica.  

Talvez porque queira deixar aparentar que estão todos no 

“mesmo barco”. Isto é, que todos igualmente sofrem os mesmos efeitos 

malignos de um Estado que busca arrecadar mais e mais para se 

autossustentar. 
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Imprimir esse pensamento de maneira frequente quiçá seja um 

modo de ocultar a raiz do problema, fazendo com que não haja maiores 

questionamentos acerca da questão e, com isso, tudo continue do jeito 

que está.  

Entretanto, não importa o real motivo de divulgação dessas 

“meias verdades” .  O fato é que a circunstância tr ibutária, tal como está, 

simulada propositadamente ou não pelos discursos difundidos pelos  

meios de comunicação de massa, formulados e legit imados pelo 

Legislat ivo e Judiciár io, respectivamente, traz repercussões infelizes 

para o campo social , que passarão a ser analisadas a seguir.  
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2.  POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DA POLÍTICA FISCAL INSTITUÍDA  

 

2.1.  A DESVALORIZAÇÃO DO TRABALHO E A DESIGUALDDE 

SOCIAL NO CONTEXTO CAPITALISTA DA REGR ESSIVIDADE 

TRIBUTÁRIA 

 

De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Global de 2016 

(relat ivo ao ano de 2015), realizado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento, o Brasil ocupa a 79º posição (dentre 188 

países) no Índice de Desenvolvimento Hu mano, com o valor de 0,754. 

De 2010 a 2015, a nação apresentou o coeficiente de Gini de 51,5 –  

que revela a medida de desvio da distribuição de renda de uma nação, 

sendo 0 (zero) a representação da igualdade absoluta e 100 (cem) a 

desigualdade completa -,  sendo, portanto, o 10º país do mundo em 

desigualdade de renda. 55  

Deste modo, com a junção desses dados agora exibidos com  o 

exposto no tópico acima, pode-se depreender que, por apresentar uma 

maior incidência sobre o consumo do que sobre os outros fatores 

representativos de riqueza do cidadão, a tr ibutação brasileira instituída 

corrobora ou, pelo menos, não melhora em nada a situação de 

desigualdade social do país.  

Isto porque, ao se observar que os impostos indiretos recaem 

indist intamente sobre os brasi le iros de todas as classes (já que não 

ocorre uma verdadeira seletiv idade entre os produtos postos no 

mercado), não se pode falar em atendimento aos preceitos da 

igualdade tributária que encontram guarida na observância da 

capacidade contributiva. O mesmo ocorre com os impostos diretos.  

                                                 

55
 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.  Human development 

report  2016 . Disponível  em: <  
ht tp: / /www.br .undp.org/content/dam/brazi l /docs/RelatoriosDesenvolvimento/undp -
br-2016-human-development -report -2017.pdf>.  Acesso em: 05 de maio de 2017. p. 
198-209. 

http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/RelatoriosDesenvolvimento/undp-br-2016-human-development-report-2017.pdf
http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/RelatoriosDesenvolvimento/undp-br-2016-human-development-report-2017.pdf
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Esses, ao adotarem apenas alíquotas proporcionais ou pretensamente 

progressivas, também infringem a igualdade em sua acepção formal. E, 

em não havendo respeito à igualdade sob esses dois enfoques 

existentes no sistema tributár io pátrio,  somente se pode infer ir que o 

mesmo também não preza pelo cumprimento da igualdade entre seus 

cidadãos.  

A predileção por uma pirâmide f iscal extremamente regressiva, 

desigual, não solidária e avessa a elementos que realmente meçam a 

capacidade contributiva de cada um ocasiona a sobrecarga dos 

contribuintes de classes média e baixa. Ou seja, a situação atinge 

exatamente aquela parcela que trabalha bastante para ter o mínimo 

necessár io para a sobrevivência familiar no f inal do mês. Estes, ao 

integralizar a maior fração do dispêndio monetário para manter todo o 

arranjo tr ibutário funcionando do jeito que está, acabam por ret irar 

grande parte do proveito própr io que ter iam caso não t ivessem que 

lidar com uma incumbência deste mote. Em outras palavras,  o simples 

atendimento de seus deveres para com o Fisco produz uma 

depreciação de seus ganhos profissionais, isto é, um verdadeiro 

desvalor de seu trabalho.  

Assim, enquanto uns necessitam se desdobrar bastante para 

atender a estes deveres impostos pelo Est ado, outros não precisam 

empreender maiores esforços para respeitar os seus compromissos,  

posto que uma parcela mínima de seus div idendos já se torna 

suficiente para o cumprimento destes encargos. O que se constata é 

que, ao passo que uma maioria vê cotidianamente os frutos de suas 

ativ idades laborais perder o valor por conta de uma polít ica t r ibutária 

injusta, uma minoria permanece em uma posição de conforto e de 

constante atendimento aos seus interesses.  

Mesmo que se desconsidere a problemática sob esta ó tica, isto 

é, que a própria forma de incidência tr ibutária gere diretamente 

determinados graus de desigualdade entre a população ou que é uma 

grande causadora dessa conjuntura, ainda sim é possível deduzir que a 
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regressiv idade sistemática, no mínimo, contr ibui para a manutenção da 

desigualdade no país. 56 Isso se explica pois são duas formas que o 

Estado possui para reduzir a desigualdade: custear suas receitas 

arrecadadas através da capacidade contributiva e promover polít icas de 

inclusão social com suas despesas.57 E, por ser a redistribuição estatal  

um fator importante para atenuar a desigualdade de rendimentos,  

acentuada até pelo Programa das  Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) 58,  a polít ica f iscal não só pode como deve 

atuar de forma a promover uma maior igualdade nacional. Um 

comportamento contrár io a esse, como parece ocorrer, divergiria dos 

próprios objetivos fundamentais da Repúbl ica Federativa do Brasil  

dispostos constitucionalmente.   

Essas diferenças sociais, criadas ou mantidas pela tr ib utação, 

podem desaguar na ocorrência da exclusão, pois todos aqueles que 

não bem se adéquem à ordem de uma coletiv idade – neste caso, à 

diretriz econômica – são nelas postos à margem. E, quando se é 

colocado na periferia de uma comunidade, escassas são as saídas  

possíveis para o cidadão. Muitas vezes a cr iminal idade se apresenta 

como a única evasão exequível nestas circunstâncias.  

Embora não se possa dizer que a criminalidade decorra 

diretamente da existência da desigualdade, posto que muitos outros 

fatores aparecem envolvidos nesta determinante, é possível verif icar 

que em países onde a desigualdade é acentuada, também o são outros 

                                                 

56
 VIANA,  S. W . et  al .  Apud  ARAÚJO, Jai r  Andrade de; EMERSON,  Mar inho. Estudo 

sobre a desigualdade de renda e seus determinantes no Brasi l .  Revista de 
políticas públicas ,  nº 2-2015, p.  565-574, ju l .  2015. p.  568.  
57

 MELO, Luciana Grassano de Gôuvea.  Op. c it . .  p.  96.  
58

 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.  Relatório do 
desenvolvimento humano 2010.  Disponível  em: 
ht tp: / /www.br .undp.org/content/brazi l /pt /home/ l ibrary/relatorios -de-
desenvolvimento-humano/relatorio -do-desenvolvimento-humano-200010/. Acesso  
em: 13 de maio de 2017.  

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/relatorios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-do-desenvolvimento-humano-200010/
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/relatorios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-do-desenvolvimento-humano-200010/
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fatores negativos, como a pobreza, o desemprego e o número de 

presos. 59 

Não é à toa que, conforme o Relatór io de Desenvolvimento 

Global de 2016 do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, já citado antes, a população carcerár ia no Brasi l 

entre 2014 e 2015 era de 301 por cada 100.000 pessoas, 60 índice que 

pode ser considerado alto quando compar ado a outros países, inclusive 

com aqueles que apresentam um IDH inferior ao brasi leiro. Ademais,  

conforme dados recolhidos pelo Ministério da Justiça, através do 

INFOPEN, em 2014, o Brasil apresentou, no ranking que não leva em 

consideração a quantidade populacional total,  a 4ª maior popula ção 

carcerária do mundo, sendo a 6º população carcerár ia, se considerada 

a taxa de presos por 100 mil habitantes e apenas os países que 

apresentam mais de 10 milhões de pessoas em sua somatória. A 

pesquisa também constatou que a maioria dos crimes praticad os se 

relaciona com o patrimônio ou drogas, 61 comumente atrelados aos 

fatores de exclusão:  

 

 

 

 

 

 

                                                 

59
 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.  Human development 

report  2016. Disponível  em: <  

ht tp: / /www.br .undp.org/content/dam/brazi l /docs/RelatoriosDesenvolvimento/undp -
br-2016-human-development -report -2017.pdf>.  Acesso em: 05 de maio de 2017. p. 
218-219, 238-245. 
60

 Ib idem .  p.  242-245. 
61

 INFOPEN. Levantamento nacional de informações penitenciárias.  Disponível  
em: <http: / /www. just ica.gov.br /seus -di re i tos/pol i t i ca-
penal /documentos/ infopen_dez14.pdf>.  Acesso em: 06 de maio de 2017. p.  14,  15, 
33.  

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/documentos/infopen_dez14.pdf
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/documentos/infopen_dez14.pdf
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Gráfico 6 –  Distribuição de sentenças de pessoas presas no Brasil  por 

grandes categorias em dezembro/2014 

 

Fonte:  Infopen. 

 

Ademais, ainda que por razões e fatores dist intos em cada 

Estado, é possível perceber que, além do Brasil (51,5), países como 

África do Sul (63,4), Suazilândia (51,5), Panamá (50,7), Costa Rica 

(48,5) e Seychelles (46,8) apresentavam coeficiente de Gini indicativo 

de desigualdade de renda entre os anos de 2010 e 2015, ao mesmo 

tempo em que estas mesmas nações, entre os anos de 2004 e 2015, 

também mostravam um alto número de presos por 100.000 habitantes –  

292, 289, 392, 352 e 799, respectivamente (e o Brasil com 301). 62 

Destarte, no f im das contas, o que muitas vezes pode ocorrer, 

variavelmente, é um ciclo: desigualdade tributária leva ndo ao 

desprestígio laboral dos despr iv ilegiados f iscais; o desvalor de seus 

trabalhos gerando a desigualdade social; as diferenças sociais 

                                                 

62
 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.  Human development 

report  2016 . Disponível  em:  
<http: / /www.br .undp.org/content/dam/brazi l /docs/RelatoriosDesenvolvimento/undp -
br-2016-human-development -report -2017.pdf>.  Acesso em 06 de maio de 2017. p. 
206-209, 242-245. 

http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/RelatoriosDesenvolvimento/undp-br-2016-human-development-report-2017.pdf
http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/RelatoriosDesenvolvimento/undp-br-2016-human-development-report-2017.pdf
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causando a exclusão; e a exclusão dando or igem à criminalidade.  Tudo 

isso engendrado por discursos que não trazem à baila nenhuma dessas 

problemáticas.  

 

2.2.  A CRIMINALIZAÇÃO COMO UMA PROVÁVEL DECORRÊNCIA 

DA EXCLUSÃO SOCIAL  

  

Como já supracitado no i tem anter ior,  a cr iminal iza ção pode 

ser cons iderada ( in)  diretamente uma das consequênc ias do sistema 

f iscal brasi leiro,  pr inc ipa lmente quando se observa a questão da 

desigualdade social  como intermeio desses dois eventos.  

Injustiça tr ibutária pode levar à injustiça social. E uma das 

diversas maneiras que tal injust iça se apresenta no meio societário se 

dá por intermédio da criminal ização. Não é sem motivo que muitos dos 

crimes relat ivos ao patrimônio e às drogas são cometidos por aqueles 

que possuem menos recursos.  

A desigualdade põe à margem todos aqueles que não tão bem se 

adéquam às dinâmicas econômicas do país. E a resposta muitas vezes 

encontrada por esses indivíduos postos na per iferia social não é outra 

senão a de suprir suas carências f inanceiras através do ataque ao 

patrimônio alheio e do emprego das mais variadas substâncias 

entorpecentes i legais como meio de subsistência.  

Com isso não se quer dizer que os sujeitos pertencentes aos 

graus mais priv ilegiados da sociedade não cometam delitos deste t ipo. 

Pelo contrário. É inclusive comum o noticiário semanal apresentar 

jovens, polít icos e empresár ios ricos envolvidos em infrações dessa 

envergadura. A motivação, entretanto, é o que diferencia essas duas 

classes. Enquanto que os primeiros normalmente o fazem por 

necessidade, os segundos o realizam por razões outras subjetivas, 
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como o prazer, o lucro ou problemas pessoais que vivenciam – o que 

não é o foco desse projeto.  

 Jock Young assinala que existem dois t ipos convencionais de 

causas para a criminal idade: uma a) cultural, que indica uma falta de 

social ização do indivíduo para com o meio, corroborada  pela General 

Theory of Cr ime  (de Gottfredson e Hirschi) e Crime and Human Nature  

(de W ilson e Herrnstein); e outra  b) estrutural, na qual o crime é visto 

como falta de bens materiais , representados pela desigualdade,  

pobreza e desemprego. A eles, o autor acrescenta também a própria 

subjetiv idade do cidadão, 63 posto que o ambiente social em nada 

motiva se não houver, ao menos, potencialmente, o fator da vontade 

indiv idual de exercer uma conduta. 

Todavia, o crime não é uma entidade estável. Ele funciona como 

uma esponja, capaz de absorver o t ipo de conteúdo que seja funcional 

para determinada espécie de controle. 64 As práticas punit ivas de uma 

sociedade estão constantemente atreladas ao modo de produção 

dominante, 65 que refletem na polí t ica f iscal de um lugar. Por isso é que 

faz sentido um aprisionamento maior das camadas mais baixas. Não é 

porque cometam mais ou menos violações penais, como visto 

precedentemente, e sim porquanto tal encarce ramento atende melhor 

aos propósitos do sistema econômico do país.  

No período pré-capitalista, o cárcere como pena privativa de 

liberdade não exist ia.  No feudal ismo, por exemplo, adotava-se a 

categoria do tal ião de equivalência (que se baseava na vingança) , pois 

não se havia a ideia de trabalho medido no tempo e,  

                                                 

63
 YOUNG, Jock.  A sociedade excludente  –  Exclusão social ,  cr iminal idade e 

di ferença na modernidade recente.  Tradução: Renato Aguiar .  Coleção Pensamento  
Cr iminológico –  nº 7.  1ª  edição. Rio de Janei ro: Revan, 2002. p.  122 -123. 
64

 CHRISTIE, Ni ls.  Uma razoável  quantidade de crime. Tradução: André  
Nascimento.  Coleção Pensamento Cr iminológico –  nº 17.  1ª  edição. Rio de Janei ro: 
Revan, 2011.  p.  16.  
65

 GIORGI,  Alessandro de.  A miséria governada através do sistema penal.  Tradução: 

Sérgio Lamarão. Coleção Pensamento Criminológico –  v. 12.  1ª edição.  Rio de Janeiro: 
Revan, 2006. p.  36 . 
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consequentemente, a pena não t inha condições de encontrar na 

privação temporár ia da l iberdade o equivalente ao delito. 66 Foi entre os 

séculos XVII e XVIII,  na Europa, que as estratégias de poder 

começaram a se modif icar, fazendo com que o intento de destruir ou 

eliminar f is icamente o desvio passasse a ser uma tentativa de 

recuperá-lo e discipl iná-lo.67 Assim surgiram as casas de correção 

como as primeiras ancestrais da prisão.  

Com o advento do capital ismo, as manufaturas foram 

substituídas por novas técnicas de produção de mercadorias. A 

revolução industrial,  associada com a urbanização provocada pelo 

abandono dos campos devido aos seus cercamentos, ocasionaram 

massas de trabalho excedentes, que, diant e da falta de trabalho e da 

presença de outros t ipos de necessidades, t inham uma tendência a 

cometer delitos acometidos pelo desespero. 68 O sistema capitalista,  

então, incapaz de absorver tal surplus ,  só poderia agora supervisioná-

lo através do sistema penal,69 que passou a se dirigir às classes 

subordinadas seletivamente. 70  

Assim, do mesmo modo que a Reforma Protestante ajudou a 

moldar a autonomia e a l iberdade do espírito burguês de sua época, o 

sistema punit ivo foi necessár io à disciplina dos trabalhadores  da 

indústria que se insurgia. 71 Foucault,  em sua obra “Vigiar e Punir”,  

também foi capaz de identif icar essa forma de pr isão como instituição 

austera, tão ligada ao funcionamento social, que t inha como objetivo 

promover o isolamento do detento e dar -lhe aptidão para o trabalho por 

                                                 

66
 MELOSSI,  Dar io;  PAVARINI,  Massimo. Cárcere e fábrica:  As origens do sistema 

penitenciário (Século XVI -XIX).  Tradução: Sérgio Lamarão. Coleção Pensamento  
Cr iminológico –  nº 11.  2ª  edição. Rio de Janei ro:  Revan, 2010. p.  21 -22. 
67

 GIORGI,  Alessandro de. Op. c it . .  p. 26.   
68

 RUSCHE, Georg.  Apud GIORGI,  Alessandro de.  Op. c it . .  p.  40. 
69

 QUINNEY, R. Apud  GIORGI,  Alessandro de.  Op. c it . .  p. 48. 
70

 GIORGI,  Alessandro de.  Op. c it . .  p. 39. 
71

 MENEGAT, Mar i ldo.  Estudos sobre ruínas.  Coleção Pensamento Cr iminológico –  
nº 18.  1ª  edição. Rio de Janeiro:  Revan, 2012.  p.  86.  
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meio do encarceramento pelo tempo necessário a promover essa 

mudança.72 

Diante do excesso da massa laboral, portanto, entraram em cena 

discursos polít icos mais severos para o desvio, que serviam de 

mediação entre os fenômenos econômicos e as práticas de controle. 73 

Afinal, as penas deviam ser sempre piores do que as condições 

oferecidas aos homens livres 74 e a s ituação da população 

sobressalente da época não era uma das melhores.  

A prisão funcionava, então, como um disposit ivo que ori entava a 

produção e a reprodução da mentalidade operár ia. 75 Diante da 

escassez de trabalho, o pobre se tornava criminoso, o cr iminoso se 

tornava prisioneiro e o pris ioneiro se tornava operário 76 – pois aprendia 

a reproduzir o modo de produção capitalista no período de 

encarceramento. Deste modo, o status  de proletár io era a única forma 

de sobrevivência do não-proletário, uma vez que o interno era reduzido 

a sujeito abstrato 77,  mero mantenedor da ordem em que estava 

inserido. Por esse motivo é que tanto a prisã o quanto a fábrica se 

util izavam de uma espécie de “contrato”, cujo intento era “reproduzir 

um proletariado que considerasse o salário como justa retribuição do 

próprio trabalho e a pena como justa medida de seus próprios 

crimes”78: 

 

“O controle do desvio enquanto legi t imação aparente das 
insti tuições penais const i tui ,  pois, uma construção social  por 
meio da qual as classes dominantes preservam as bases 
mater ia is da sua própr ia dominação. As insti tuições de 
controle não tratam a criminal idade como fenômeno d anoso 
aos interesses da sociedade em seu conjunto;  ao contrário, 
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 FOUCAULT, Michel .  Vigiar e Punir:  nascimento da prisão. Tradução de Raquel 

Ramalhete.  34ª  Edição. Petrópol is,  RJ:  Vozes, 2007. p.  195 -214. 
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 GIORGI,  Alessandro de.  Op. c it . .  p. 59. 
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 Ib idem .  p.  49. 
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 Ib idem .  p.  44. 
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 Ib idem .  p.  45. 
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 MELOSSI,  Dar io;  PAVARINI,  Massimo.  Op. c it . .  p .  232. 
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 GIORGI,  Alessandro de.  Op. c it . .  p.  47. 
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por meio da reprodução de um imaginár io social  que legi tima a  
ordem existente,  elas contribuem para ocul tar  as contradições 
internas ao sistema de produção capi tal i sta.  Em outras 
palavras,  numa sociedade capi tal i sta o d i rei to penal  não pode 
ser colocado a serviço de um “ interesse geral ”  inexistente:  e le 
se torna, necessariamente,  a expressão de um poder de 
classe”

79
 

 
Neste ínter im, então, surgiram alguns dos sistemas de emprego 

do trabalho carcerário, tais quais o state-use system,  o publ ic-works 

system,  o publ ic account ,  o piece-price system,  o contract system  e o 

leasing system ,  uns geridos pela própria administração carcerária,  

outros por um empresár io privado e outros ainda por uma mescla 

dessas duas formas de gerência. 80  

Porém, o intento de fazer com que o trabalho penitenciário fosse 

uma célula produtiva foi frustrado. Apenas as pr imeiras realidades 

históricas sobre o modelo de manufatura (ainda no mercanti l ismo) é 

que traçavam verdadeiramente a ideia de cárcere como fábr ica (isto é, 

a ideia de transformar um criminoso em operário). 81 Porém, ainda que 

não tenha se efetuado exitosamente como se previa, o aparato 

prisional cumpriu, pelo menos, o seu papel de estancar as sobras 

populacionais.  

Na fase do Welfare State ,  contudo, tais práticas foram um pouco 

deixadas de lado, uma vez que essa legião remanescente passou a ser 

gerida por medidas essenciais do Estado (o que, de uma forma ou de 

outra, também é uma espécie de punição, considerando a 

est igmatização social 82 que tais remédios apenas afirmativos 83 

promovem), o que permite mais uma vez concluir que o universo 
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 Ib idem .  p.  36. 

80
 MELOSSI,  Dar io;  PAVARINI,  Massimo.  Op. c it . .  p.  90. 
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 Ib idem .  p.  211. 

82
 GIORGI,  Alessandro de.  Op. c it . .  p.  51. 
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 FRASER,  Nancy. Da distribuição ao reconhecimento? Dilemas da just iça numa 

era pós-social ista.  Tradução: Jul io Assis Simões. Disponível  em: <  
ht tp: / /www.revistas.usp.br /cadernosdecampo/ar t icle/viewFi le/50109/54229>. Ac esso 
em: 06 de maio de 2017.  
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inst itucional v ive constantemente um retrato f iel  das formas de 

produção. 84 

No Brasil,  por causa das intensas e tardias  industrial ização e 

urbanização (apenas por volta dos anos 1980), tais c ircunstânci as 

apontadas somente podiam ser deslumbradas após o período 

varguista.85 

A etapa pós-fordista, no curso dos anos 1990, todavia, deu início 

a uma série de mudanças que também reflexionaram sob a ótica do 

controle punit ivo. A part ir do capital global izado e da economia da 

informação, o regime deixou de se sustentar pela disciplina da carência 

e passou a adotar estratégias para o controle do excesso – só que um 

excesso de outro t ipo. Com o surgimento das novas tecnologias, houve 

uma redução na quantidade necessária de força de trabalho, fazendo 

com que o excedente se destinasse à economia informal e a classe 

operár ia se transformasse em mult idão – isto é, um conjunto 

indiferenciado de sujeitos, cujas determinações não podiam ser 

indiv idualizadas pelo comando capitalista. Nesse cerne, o trabalho 

intelectivo e imater ial foi cada vez mais adotado e a cooperação entre 

os sujeitos passou a ser o novo pressuposto desse sistema de 

produção. Se no período fordista, a valorização capital ista estava 

atrelada à organização fabril,  de modo que o máximo de rendimento de 

trabalho fosse retirado do operário; no pós -fordismo hodierno, ela 

dependeria do controle e da imposição de uma competição entre as 

atitudes produtivas cooperativas (que marginaliza os que não possuem 

experiência). 86 Deste modo, deu-se a abertura a duas situações um 

tanto quanto paradoxais: ao mesmo tempo em que se dava forma a uma 

cidadania social ainda baseada no trabalho, não havia tanta 

necessidade de trabalho vivo; e, simultaneamente à existência de uma 

força de trabalho com capacidades para superar a organização 
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capital ista, o capitalismo ainda conseguia exercer seu domínio puro 

pelo lado de fora. 87 

Na etapa poster ior ao fordismo, que se estende  até a atualidade, 

as técnicas util izadas pelo disciplinamento não mais funcionavam como 

um instrumento eficaz de controle e governo do desperdício e da 

dissipação da força de trabalho.  A estratégia que passou a ser util izada 

foi a da prevenção do r isco, sob as modal idades de vigilância,  

contenção carcerária e segregação urbana. A nova modalidade de 

internamento consist ia em traçar um perímetro em torno daqueles 

considerados “excedentes” em relação ao sistema de produção em 

andamento. Assim sendo, ao passo que o saber-poder regia o controle 

disciplinar no fordismo, por meio do conhecimento das dinâmicas dos 

corpos a ele submetidos,  no pós- fordismo, o “não-saber” a respeito das 

determinações da mult idão, fez com que os disposit ivos de controle se 

orientassem para funções de supervisão, de neutral ização e de 

contenção do excesso através do cárcere atuarial (repressão punit iva 

dos portadores de risco à ordem social),  da metrópole punit iva (a 

própria cidade como disposit ivo de controle por meio de barreiras de 

exclusão) e da rede (ciberespaço no qual ocorre a cooperação 

produtiva da mult idão). Ou seja, o comando deixou de ser interno aos 

processos produtivos para passar a ser exteriorizado. Controla -se 

agora, não mais a produção, e sim a própr ia destruição das 

subjetiv idades. 88 

O atuarismo é um das principais razões do controle social 

recente. Busca-se, acima de tudo, evitar riscos do que de fato 

compreendê-los.89 Devido à impossibi l idade de melhor conhecer as 

resoluções dos aglomerados civ il izatórios atuais , mais fáci l apenas 

manusear uma polít ica de proteção a possíveis ameaças. Desta forma, 

muitos monstros são cr iados através da demonização que se faz de 
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grupos por intermédio dos meios de comunicação de massa. 90 A 

marginalidade representa um perigo à ordem e, como t al, deve ser 

devidamente combatida. O indivíduo temerário pós-moderno é, então, 

privado do estritamente necessário para neutralizar o seu per igo. No 

entanto, essa l imitação, por não conhecer leis nem l imites, já que os 

rótulos podem recair sobre quaisquer estereótipos, conforme a mera 

perspectiva dos detentores do poder, fere o princípio do estado de 

direito. 91  

Considerado o exposto, então , é aceitável deduzir  que todo 

sistema produtivo procura por formas punit ivas que correspondam às 

suas relações de produção, sendo as práticas penais determinadas 

pelas forças sociais, econômicas e f iscais de um lugar. Afinal de 

contas, a escravidão como forma de punição seria impossível em uma 

economia não escravocrata, o trabalho forçado como pr isão também 

seria impraticável sem uma economia manufatureira ou industrial e as 

f ianças seriam inexequíveis sem a presença de uma economia 

monetária. Assim, da mesma forma que é possível um método punit ivo 

de escravidão diante da escassez de uma economia escravista, 92 

também o é um mecanismo de punição direcionado às classes mais 

baixas de uma sociedade desigual ante o excedente social ocasionado 

por uma economia capitalista que se alicerça em um sistema tributário 

injusto.  Principalmente se considerado o controle punit ivo do risco 

exercido atualmente sobre os excluídos socialmente.  

Por suposto que o sistema punit ivo contemporâneo também se 

liga a outras tantas variáveis institut ivas, que não o capital  e suas 

consequentes polít icas f iscais.  Porém, parece ser plausível admit ir a 

desigualdade de renda – fortalecida pela s istemática t ributária 

constituída – como uma de suas possíveis causas, já que o controle 
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dos riscos travado no alvorecer da era pós -fordista preconiza que os 

indivíduos potencialmente danosos colocados à margem social ( por 

intermédio de uma desigualdade estrutural) sejam contidos.  

Dessa forma, diante desses supostos efeitos da problemática 

f iscal para a desigualdade e o sistema punit ivo,  torna-se ainda mais 

crucial  a investigação dos discursos que a conservam através das 

afirmativas que envolvem a hipotética observação do princípio da 

capacidade contributiva.  
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3. OS DISCURSOS QUE O DIREITO OPTA POR LEGITIMAR: UM 

EXAME SOBRE AS JUSTIFICATIVAS EXITOSAS UTILIZADAS PELA 

SEARA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DE 

PODER NA SOCIEDADE  

 

Antes de in ic iar propr iamente a temát ica deste capí tulo ,  

pr imeiramente,  é necessár io subl inhar que não se pretende fazer  

aqui uma tese conspiracion ista sobre quais ser iam os intentos de 

determinadas estruturas engendradas na sociedade.  Até porque os  

fenômenos ex istentes são d inâmicos e muito mais complexos do que 

tudo aqui lo que se procurou apresentar.  O que se almeja é tão -

somente mostrar que determinadas escolhas polí t ico - jurídicas,  

independentemente de suas mot ivações,  sejam e las  ét icas  ou não,  

geram efe itos em uma determinada colet iv idade.  E,  sendo assim, os  

discursos não podem ser ut i l izados de maneira ind iscr iminada como 

se efet ivamente est ivessem cumprindo objet ivos enganosamente 

construídos.  Ou seja,  não se quer fazer um juízo de valo r acerca das 

polí t icas adotadas em âmbito t r ibutár io  –  que acabam por in f luir  em 

outras performances socia is – ,  e s im demonstrar que elas não se 

adéquam àqui lo que dizem propor.  

Isto posto, primordial é, então, part ir para a análise dos 

principais responsáveis pela propagação do ideário pátrio de que o 

princípio da capacidade contributiva seria nacionalmente observado 

pela existência de uma repart ição igual itária do alto encargo f iscal por 

intermédio de alíquotas progressivas e diferentes bases de cálculos.  

Eles são três, basicamente: i) os polít icos -legisladores, encarregados 

pela posit ivação de matérias f iscais que se coadunem com seus 

interesses; i i) os jur istas, que acabam por reforçar os discursos  

concebidos legislat ivamente (mediante investigações doutrinárias 

superf iciais ou certo inativ ismo judic ial ,  por exemplo); e i i i) as esferas 

de veiculação da informação, que disseminam dados sem um maior 

aprofundamento prévio, de acordo com aquilo que lhes convenha. 
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Com relação ao Legislat ivo polít ico e aos meios de 

comunicação, não há muito o que se levantar. Afinal de contas, a busca 

por anseios que lhe são tão pecul iares é característ ica tanto desse 

primeiro grupo, que foi eleito justamente para atender seus ideais 

governamentais, quanto dessa segunda turma, c omposta por 

part iculares que almejam apenas o lucro de suas organizações.  

Os operadores do direito, por sua vez, não podem fazer uso 

dessas escusas referidas acimas, já que o respeito ao Estado 

Democrático de Direito, através da obediência aos princípios m áximos 

que lhe amparam, devem ser seus maiores compromissos. No entanto,  

a correlação confusa que muitas vezes entrelaça os planos jurídico e 

polít ico acaba promovendo a legit imação de expressões atentatórias ao 

ordenamento.  

Esta validação ocorre de formas diversas: pela simples omissão 

da problemática tributária (que possivelmente desencadearia na 

questão da desigualdade de renda e da criminal idade) na doutrina; 

mediante a ideia de que os impostos proporcionais promoveriam uma 

real igualdade entre pessoas, quando se sabe as diferenças de alcance 

dos conceitos formal e material da igualdade; através da divulgação da 

concepção de que os impostos indiretos seriam uma melhor fórmula de 

evitar uma inquietude públ ica; a não preocupação em divulgar e 

explicar os cálculos dos impostos de consumo de maneira transparente 

e acessível, a f im de que o povo entenda a integralidade daquilo que 

paga aos cofres nativos; um comportamento inativo do Judiciário 

quando do exame do princípio da capacidade contributiva no caso 

concreto, por intermédio da análise sobre  o excesso de carga tributária 

(nessa situação, devido à aplicabilidade imediata desse pr incípio,  

poder ia declarar a inapropriação da lei ao caso concreto e remeter ao 
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Legislat ivo para que este encontrasse uma solução )93 – conduta muitas 

vezes fundamentada pelo argumento da separação dos poderes.   

Todavia, como já aludido anter iormente, tais justif icativas não se 

coadunam com o ordenamento jurídico present e, alicerçado por 

princípios que devem ser reconhecidos. Determinados fundamentos  

unicamente podem estar de acordo com as ideologias dos juristas a 

favor de um ponto de vista polít ico, sendo esse raciocínio meditado 

previamente ou não. No f inal das contas, o que importa são as 

consequências derivadas dessas justif icações: a difusão de discursos 

aparentemente igualitár ios, mas que colaboram com a manutenção das 

estruturas de poder tais como estão postas.  

Assim, para melhor avaliar  a questão, é preciso depreender a 

existência de três níveis retóricos: a) o material ou existencial ,  que 

representaria a efetiva comunicação presente nas relações humanas,  

sem nenhuma reflexão, isto é, o método pelo qual dita 

comunicabi lidade realmente ocorre ou o própr io caminho empreendido 

para atingir o objetivo desta interlocução entre os ind ivíduos; b) o 

prático ou estratégico ,  que seria ref lexivo e estudaria os métodos e 

técnicas empregados para a consecução de determinado efeito na 

retórica material,  ou seja, seria a metodologia que analisa as tát icas 

util izadas e seus efeitos nas condutas dos sujeitos; e c) o analítico , 

responsável por investigar a relação entre o processamento da própr ia 

l inguagem humana e o modo como as estratégias são desenvolvidas 

para util izá-las de modo eficiente. 94 

Sendo assim, pela retórica material,  propaga-se a ideia de que a 

carga tributár ia brasi leira ser ia alta e suportada igualmente por todos,  

além da concepção de que o sistema tributár io existente obedeceria ao 
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princípio da capacidade contributiva (e os princípios da igualdade e da 

solidariedade social),  por in termédio da proporcionalidade e 

progressiv idade f iscal. Ademais, a forma de incidência tr ibutária 

também não seria v ista como uma possível c ausa ou forma de 

preservação do caráter desigualitário presente no meio social, assim 

como a desigualdade não seria pensada como uma das causas das 

taxas de criminalidade. Quer dizer, a realidade fát ica apresentada é a 

de que o senso comum materialmente não atina nem para a existência 

da problemática f iscal e nem para sobre seus possíveis efeitos para a 

coletiv idade.  

Através da metodologia estratégica ou prática, observa-se que o 

pensamento de que a sistemática tributária recairia pesadamente sobre 

todos os cidadãos é reflexo de técnicas util izadas pela mídia massiva 

que reproduz insistentemente tal consideração sem se p reocupar em 

demonstrar dados fát icos a respeito da mesma, resultando, pois, em 

uma verdadeira ação instrumental que visa apenas ao sucesso de uma 

determinada f inalidade. 95.  Da mesma maneira que ela, as esferas 

polít ica e jurídica também contribuir iam para f ormar e perpetuar essa 

consciência, através da lei e das experiências doutrinária -

jurisprudencial, respectivamente.  

Já a metódica analít ica é a util izada por esse trabalho para 

estabelecer as relações apresentadas entre as duas retóricas 

anunciadas acima, isto é, entre o discernimento existente no corpo 

social  e os mecanismos perpetrados na consecução do mesmo. A part ir  

dela, percebe-se a obtenção do êxito dos enunciadores no alcance de 

seus propósitos.  

Neste cerne, relevante reportar alguns conceitos da re tór ica 

aristotélica para a compreensão do papel jurídico na preservação dessa 

estrutura de poder apresentada. Aristóteles faz uso de três expressões 
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como meios persuasivos na comunicação – o ethos ,  o pathos  e o logos  

– em que o ethos  ser ia a f igura alusiva ao caráter do orador; o  pathos  

dependeria das emoções e sentimentos provocados nos ouvintes; e o  

logos,  at inente à l inguagem discursiva com todas suas estratégias 

destinadas ao convencimento do auditór io. 96 Para o êxito do discurso,  

entretanto, ser iam necessários outros elementos, como a confiança no 

orador, as emoções causadoras de mudanças nos julgamentos dos 

receptores, 97 ademais das próprias característ icas específ icas destes 

últ imos. O estilo também seria um grande componente da disposição 

discursiva, nele sendo englobados aspectos como a metáfora, a 

clareza, a estrutura, a gramat icalidade e suas partes (exposit iva e 

demonstrativa).98 

A part ir  dessas noções apresentadas, depreende-se o porquê 

dos discursos jurídicos que engendram o mecanismo t ributário 

posit ivado legislat ivamente terem sucesso. O caráter dos juristas,  

representado pelo ethos ,  corresponde à confiança que se deposita no 

sistema Judiciário como um todo. Ainda que passando por um período 

de turbulência em suas estruturas, o aparato judicial é considerado por 

muitos como uma instituição em que ainda se é possível f iar, 

principalmente quando comparada à máquina polít ica . Pelo menos, é o 

que indica o Relatór io do Programa das Nações Unidas para o  

Desenvolvimento 99 e o referente ao Índice de Confiança na Justiça 

Brasileira feito em 2016, em que, a part ir de entrevistas por 

amostragem realizadas nos estados do Amazonas, Bahia, Pernambuco,  
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Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito 

Federal, o Brasi l registrou um total de 4,9 pontos (de um total de 10). 100 

Portanto, tal credibi l idade, quando associada a fatores como a 

autoridade e a apresentação ante o públ ico (por meio de vestimentas 

próprias e formais), se configura em ponto pr imordial para o tr iunfo 

persuasivo. O apelo emocional e sentimental, por seu lado, at inentes à 

f igura do pathos ,  é algo que é mais deixado aos serviços midiáticos,  

mas também podem ser local izados nas capacidades oratór ias bastante 

presentes no meio forense,  o que frequentemente invoca o aspecto 

emocional da audiência. Já na linguagem discursiva, o logos ,  é que o 

meio jurídico exerce suas maiores potencialidades. Sua primazia pelo 

estilo faz com que se abuse da gramatical idade, do formalismo e das 

estruturas empregadas. Assim, em seu diálogo com a sociedade , o 

direito, retratado pelos seus operadores, quase sempre consegue 

incutir em seus destinatários a mensagem pretendida.  

Ante a tamanha magnitude que os discursos jurídicos parecem 

empregar no círculo societár io, é de se conclui r que suas práticas 

também sejam capazes de proporcionar signif icativas modif icações nas 

estruturas a que se destinam. Assim, na presença de uma conjuntura 

contrária aos pr incípios igualitários constitucionais, como é o contexto 

tr ibutário, é de se esperar que o ramo jurídico se impo nha a tal  

dinâmica, especialmente quando esta reverbera em cenários como a 

desigualdade social e o campo punit ivo. Contudo, essa imperativ idade 

não é nem de longe constatada, havendo algo mais aproximado a uma 

reverência à ordem imposta, mediante a prol iferação, a inativ idade ou a 

omissão perante esses argumentos ilusoriamente favoráveis à 

capacidade contributiva,  do que uma luta para transformá-la.  
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Bem como as normas, os discursos judiciais também são 

concebidos sob uma farsa, isto é, são apoiados na i lus ão de que são 

algo em si mesmos, quando, na realidade, são criações formadas com 

base no poder que se quer apropriar:  

 

Nisto não há nada de espantoso, v isto que o discurso –  como 
a psicanál ise nos mostrou –  não é simplesmente aqui lo que 
mani festa (ou oculta)  o desejo;  é,  também, aqui lo que é o 
objeto do desejo;  e  v isto que –  i s to a h istória não cessa de 
nos ensinar  o discurso não é simplesmente aqui lo que traduz 
as lutas ou os sistemas de dominação, mas aqui lo porque, 
pelo que se luta,  o poder do qual  nos q ueremos apoderar .

101 

 

E, como toda pantomina dessa espécie, o s imulacro erigido por 

normas e discursos serve ao proveito de algo ou alguém. No entanto, o 

importante não é saber em favor de quem ele se encontra circunscrito –  

já que o poder troca de mãos celeremente –,  somente interessa se 

conceber que, ao não amparar efetivamente os preceitos igualitários,  

não está em prol do Estado Democrático de Direito.  
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CONCLUSÃO 

 

 Com os rostos encobertos por uma máscara branca, um grupo 

de atores chega a uma quadra para uma part ida de tênis. Para isso, 

então, separam-se em dois conjuntos: dois jogadores e os demais como 

espectadores.  

É quando aparece um terceiro componente, um indivíduo que 

somente observa a cena, envolvendo-se indiretamente no cenário. Ele 

não apresenta o mesmo disfarce facial ut i l izado pelos mímicos, sua 

função é exclusivamente observar os acontecimentos, de fora.  

Os jogadores, então, dão início ao aquecimento para o jogo, 

testando as raquetes e as bolas a serem usadas. No entanto,  não há  

raquetes ou bolas. Elas são imaginárias. E, tanto os jogadores quanto 

o público part icipam com empenho nesta encenação como se bola e 

raquetes realmente exist issem. Nessa conjuntura apresentada, tem -se 

o iniciar da part ida.  

A plateia observa a bola sendo arremessada de um lado ao outro 

sem tirar os olhos do lance por um instante. Absortos de maneira tal,  

como se o jogo fosse composto por bolas e raquetes reais. A atuação 

geral é boa o suficiente para que se possa crer na existência do 

inexistente.  

Durante o jogo, há momentos em que um dos jogadores, para a 

felicidade e comemoração do adversário, deixa a “bola” cair, perdendo 

a jogada.  

A glória do espetáculo, contudo, passa por um instante máximo: 

a “bola” é arremessada tão alto que cai além da cerca que en volve a 

quadra, junto ao terceiro elemento, o observador não ator. Este 

personagem que, até então estivera apenas observando 

concentradamente o absurdo êxito da part ida, agora é alvo dos olhares 

de todos os atores. Estes esperam que ele recupere a bola e a  traga de 

volta ao jogo, para que o mesmo possa ser concluído.  
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Sob pressão da audiência e diante da solicitação da atriz -

jogadora de belas feições, o observador, um tanto quanto t itubeante do 

que estivesse fazendo, devolve a bola ao jogo. E este fato f inal  

concretiza, portanto, o tr iunfo representativo. 102 

 

Tal cena do f i lme “Blow -Up –  Depois daquele bei jo”, ut i l izada por 

Castro Jr 103. ,  em sua análise sobre a norma jurídica (em que o direito 

funcionaria como uma part ida de tênis sem bola, em que a norma ser ia 

a representação dessa bola, criada apenas por meio de uma encenação 

dos operadores do direito), retrata bem a situação social apresentada 

ao longo de todo o estudo.  

A part ida de tênis faria alusão à própria sociedade. A bola 

invisível seria a norma jurídica  tributária, até então inexistente e pronta 

para ser cr iada por intermédio de uma encenação a ser real izada pelos 

jogadores que al i estão. As raquetes invisíveis simbol izariam os 

discursos util izados pelos esport istas com o intuito de dar forma à 

norma. Os dois jogadores representariam, de um lado, os polít icos-

legis ladores, prontos a designarem um fo rmato à bola-norma que lhes 

seria propício, de outro, os operadores do direito, a dar à bola -norma a 

interpretação que melhor sintetizar ia  seus valores. Somente alguns 

jogam, mas todos sofrer iam os efeitos desse jogo, como pode ser 

percebido através dos olhares atentos do público.  Os espectadores,  

então, retratariam uma grande parcela do meio social, incapaz de fazer 

frente à part ida ali desenhada, mas destinados a experimentarem os 

efeitos de seu desenrolar, quais sejam: desigualdade social e polít icas 

punit ivas de controle. O terceiro elemento faria referência aos que,  
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apesar de compreender a f icção da cena al i instalada, pouco ou nada 

fazem, na prática, para assinalar aos presentes a simulação 

encontrada, ou seja,  os c ientistas e estudiosos do direito. O 

aquecimento feito antes da part ida pelos jogadores-atores 

corresponderia à compreensão metodológica do jogo, em que é preciso 

preparação para a defesa e argumentação de determinado ponto de 

vista. Cada jogada traduziria o uso de estratégias para fomentar 

determinada opinião, a ser ut il izadas através das técnicas modeladas 

pelas raquetes invisíveis. O momento em que um dos jogadores deixa a 

bola cair no chão, perdendo a jogada, para a alegria adversária, seria  

configurativa da ocasião em que um discurso é assimilado pelo meio 

social, sendo, portanto, declarado vencedor. A bola caída ao lado do 

terceiro elemento, que resultou a sua integração à ilusão al i criada,  

seria demonstrativa da impossibil idade de se anal isar a disputa de 

modo objetivo, até mesmo para os teóricos dos sistemas sociais.  

Assim, então,  possivelmente se daria o contínuo perpetuamento 

das estruturas de poder que perenizam as formas de incidência 

tr ibutária no país e seu decorrente arcabouço punit ivo proveniente da 

desigualdade social: através do triunfo performativo entre sujeitos reais 

e uma bola imaginária a ser manobrada conforme os desígnios desses.  
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