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Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê 

com os olhos que tem. E interpreta a partir de onde os 

pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. 

Para entender como alguém lê, é necessário saber como 

são seus olhos e qual a sua visão de mundo. Isso faz da 

leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de 

onde os pés pisam. Para compreender, é essencial 

conhecer o lugar social de que olha. Vale dizer: como 

alguém vive, com quem convive, que experiências tem, 

em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os 

dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. 

Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. 

Sendo assim, fica evidente que cada leitor é co-autor. 

Porque cada um lê e relê com os olhos que tem. Porque 

compreende e interpreta a partir do mundo que habita. 
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RESUMO 

 

ALBUQUERQUE, Marconi Costa. Limitação constitucional ao poder de tributar e a vedação da utilização de 

tributo com efeito de confisco. 2004. 205 páginas. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / 

Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.  

Tomando o direito como fenômeno cultural, vertido em linguagem, buscou-se compatibilizar a noção 

gadameriana de interpretação a partir de uma pré-compreensão, com a vedação da utilização de tributo com 

efeito de confisco estampada na Constituição Federal de 1988. Salienta-se que a norma jurídica transcende os 

limites da lei, devendo ser analisada não somente com base no elemento literal do texto, mas a partir das suas 

matrizes semânticas e pragmáticas. Amparado na teoria principiológica enfrenta-se a vedação do efeito de 

confisco em sede tributária destacando-se a fundamentalidade da sua noção relacionada com outros princípios 

constitucionais, ancorando as argumentações na prevalência dos valores que definem as finalidades do Estado 

Democrático de Direito. Liberado de influências ideológicas restringe-se o estudo ao âmbito da dogmática, 

aquela do direito posto. Conclui-se pela natureza jurídica indeterminada da expressão efeito de confisco, 

argumento que não se utiliza, porém, como pano de fundo para o menoscabo de sua eficácia. Demonstra-se a 

desvinculação do efeito de confisco da própria idéia de confisco, tomada esta última como sanção decorrente da 

prática de ato ilícito, enquanto aquela desborda para um plano mais amplo, fora do círculo da pena. Aponta-se a 

pouca importância de se precisar a noção do confisco pelo lado quantitativo, procurando-se estabelecer os limites 

qualitativos para a sua aplicação, relacionando-o como instrumento de controle da eficácia da justiça material e 

princípio vinculante, para o legislador e aplicador da lei.     
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ABSTRACT 

 

 

ALBUQUERQUE, Marconi Costa. Constitutional limits to the power to tax and the principle that prohibit use 

tax as confiscatory effect. 2004.  205    pages. Master Degree – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de 

Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.  

Considering the notion of right as a cultural phenomenon essentially shed in linguistics signs the author used the 

Gadamer’s concept of interpretation based in a previous comprehension to understand the meaning of the 

principle that  prohibit the State to use taxes with confiscatory effect of any kind as established base in the 

Brazilian Constitution as proclaimed in 1988. The author has pointed out the importance to look for the meaning 

of any text not only in its literal content but from its semantic and pragmatic matrix as well. Turning itself 

toward the theory of the principles the author started to face the problem related with the confiscatory effects of 

taxes showing the fundamentality of this prohibition as a constitutional principle, looking for its meaning by 

using others related constitutional principles and anchoring its arguments in the prevalence of the values that 

define the purposes of the Democratic State of Right.  Without of assuming any ideological influences or 

political tendency the study has being developed based only in the positive aspects of the constitutional law 

giving emphasis to the dogmatic side of the right. The author has concluded for the undetermined legal nature of 

the prohibition of using taxes as confiscatory effects, argument that it is not used as a matter to diminish the 

effectiveness of this principle showing as well the dissociation between the ideas of “confiscatory effect of tax” 

and “confiscatory tax”  taken this last one as a decurrently sanction to the practice of illicit actions, while that 

one overflows this meaning having to be understood by a different way outside the circle of the penalty. It points 

to the little importance of trying to define the real meaning of the expression “confiscatory effect of taxes”  

related to its quantitative side, looking for to establish by  the other side the qualitative limits for its application, 

relating it as instrument of control of the effectiveness of material justice and defining it as a binding principle 

for legislator e applicator of the law.    

 

 

Keywords: tax; confiscatory effect; principle  
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Introdução 

 

O estudo tributário, em países como o Brasil, onde a tributação é tratada de forma 

minudente na Constituição, passa, obrigatoriamente, pela análise detida do texto constitucional e, 

como não poderia deixar de ser, pelo acurado exame dos seus princípios e valores. 

 

Desse modo, a análise do princípio do não-confisco em sede tributária, ao lado de 

constituir uma referência importante como instrumento de justiça tributária, mas não o único, 

representa, por si só, elemento de preservação e garantia de eficácia de vários dos direitos 

fundamentais do contribuinte, entre eles o direito à propriedade, mormente na vertente da sua 

função social e o direito à preservação da dignidade humana, na medida em que se pretenda 

delimitar na prática a noção do mínimo existencial e estabelecer referências limitadoras do poder 

de tributar do Estado, constituindo, em suma, não somente uma garantia de direito, mas, 

sobretudo, uma garantia de justiça. 

 

Seu estudo, portanto, além de atual, traz à baila a indeterminação de seu conceito e a 

dificuldade na fixação dos seus limites de aplicabilidade, sobretudo quando se pretende 

equacionar tais questões a partir de uma ação relacionada aos princípios da capacidade 

contributiva e da razoabilidade, discussão que se afigura indispensável à obtenção dos vetores 

norteadores na busca de soluções do problema em comento. 

 

Qualquer que seja o viés utilizado, uma abordagem acerca da tributação fulcrada no 

normativo constitucional e na observância de seus princípios e valores, presume, de início, a 

importância do direito como fenômeno cultural, no qual a linguagem assume, sem dúvida, 

posição de destaque. 

 

Por outro lado, entendendo-se a vedação constitucional da utilização de tributo com efeito 

de confisco como princípio e não como regra1, há que se partir da noção da oposição de 

                                                           
1 Questão aqui entendida segundo a concepção adotada por Dworkin, na qual os princípios jurídicos se distinguem 
das regras por uma diferença lógica, constituindo espécies do gênero norma, separando-se, no entanto, pela natureza 
da orientação que oferecem, regulando-se as regras pelos critérios de validade e não-validade, enquanto os princípios 
atendem ao critério da ponderação.  
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princípios, em que, ao lado do direito à propriedade e da preservação da dignidade humana, 

estabeleça-se uma relação harmônica com o princípio do Estado Tributário2, sem o que, 

facilmente, deixa-se de preservar o tênue limite que define as noções de tributo e a utilização de 

tributo com efeito de confisco. 

 

Na verdade, a questão da vedação ao confisco tributário, tema que tem trazido enormes 

perplexidades, seja para a doutrina, como para a jurisprudência, tanto no Brasil, como alhures, 

deita as suas raízes no estabelecimento da sintonia fina que deve existir entre o poder de tributar 

do Estado e a preservação de direitos fundamentais do contribuinte, principalmente no que tange 

a garantia da propriedade e da dignidade humana, ambas alicerçadas em princípios que 

fundamentam o Estado Democrático de Direito no texto constitucional brasileiro de 1988, 

fincado nas amarras da justiça, igualdade e solidariedade. 

 

Duas grandes questões fazem o pano de fundo para que o poder estatal de tributar resvale 

muitas vezes para as raias do confisco, problemas que por versarem temas não jurídicos, não 

serão objeto de abordagem específica na presente dissertação de mestrado. 

 

De um lado, movido por uma crônica insuficiência de recursos, depara-se com um Estado 

em crise, impotente para solucionar as questões sociais da população, requerendo, a todo o 

momento, a criação de novas receitas fiscais, impondo ao contribuinte, no mais das vezes, 

tributos e sanções tributárias, que comumente atingem e suplantam a raia do confisco e não 

obstante sejam legais, do ponto de vista formal, surgem em desacordo com os princípios e valores 

constitucionais, retratando, pois, um quadro de justiça tributária pouco aceitável. 

 

Por outro lado, vive-se numa quadra em que a atividade do Poder Legislativo, mormente 

no Brasil, embora não seja um privilégio nosso, no que tange à questão tributária, sofre enormes 

pressões políticas e econômicas do Poder Executivo, gerando, como conseqüência, normas 

tributárias, que já nascem com a eiva da inconstitucionalidade e mesmo sem implicar 

necessariamente em confisco, configuram um claro quadro de desprezo aos princípios e valores 

                                                           
2 Entendido aqui como um modelo estatal caracterizado por deixar sob o comando da iniciativa privada a gestão da 
atividade econômica, retirando da mesma, pela via tributária, as receitas que necessita para financiar os aparelhos de 
Estado e as próprias políticas públicas na área social.  
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constitucionais, o que nos leva a eleger a temática principiológica como ponto nodal de todo o 

tema tributário. 

 

Face aos pontos acima destacados, observa-se, pois, um crescente e nítido desvio do poder 

de tributar do Estado, que atuando em descompasso com os princípios constitucionais, fere os 

direitos fundamentais do cidadão3, solapando valores como os que fundamentam as noções dos 

direitos relativos à propriedade, à igualdade, ao exercício da cidadania e o respeito à dignidade 

humana, manifestação inaceitável no marco teórico do Estado Liberal. 

 

Deixemos de lado as questões não jurídicas, sem que com isso pretendamos fugir da 

realidade e nos atenhamos tão somente ao objeto do presente trabalho, qual seja a limitação do 

poder de tributar do Estado e a vedação da utilização de tributo com efeito de confisco, até 

porque o direito como fenômeno cultural, enquanto linguagem que é, não pode se submeter ao 

crivo da separação dos mundos do “ser” e “do dever-ser”, muito em voga entre os adeptos do 

positivismo jurídico. 

 

É certo que o Estado tudo pode, que o faça, no entanto, com o respeito aos princípios e 

valores constitucionais, pressupostos maiores para a consagração dos limites do poder de tributar 

e da garantia dos direitos fundamentais do contribuinte, elementos imprescindíveis a uma 

convivência harmônica, dentro de um Estado Democrático de Direito4. 

 

A abordagem do tema proposto (Limitação constitucional ao poder de tributar e a vedação 

da utilização de tributo com efeito de confisco), com enfoque centrado na área da tributação, 

pretende discutir, com base em uma concepção principiológica fulcrada em valores, tomando a 

norma jurídica enquanto linguagem e a interpretação do direito a partir da noção de pré-
                                                           
3 A expressão cidadão deve ser vista, doravante, do ponto de vista amplo, como aquele que, em razão do dever de 
solidariedade deve responder ativamente pelo dever de tributar, uma das formas de financiamento do Estado, se não 
a única de certo a mais importante, um dever que é ínsito à noção de cidadania, englobando, assim, tanto a pessoa 
física, como a pessoa jurídica. 
4 Estado Democrático de Direito entendido a partir da concepção de um modelo de Estado que superou os marcos do 
Estado de Direito, incorporando os avanços alcançados pelo Estado Social de Direito e que na visão de Karl 
Loewestein tem assegurado  “hasta nuestros dias, las garantias de los derechos fundamentales” cujo fundamento 
estão inseridos e “pertenecen a la esencia del Estado democrático constitucional e infundem la ideologia liberal 
democrática en las constituciones de los siglos XIX y XX”, apud,  NOGUEIRA, Alberto. Os limites da legalidade 
tributária no estado democrático de direito:  fisco x contribuinte na arena jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 
35. 
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compreensão, conforme a concepção gadameriana, estabelecendo como corte teórico o princípio 

do não-confisco, dentro de um contexto de hermenêutica constitucional exercitada segundo os 

ditames da ótica substancialista, qual o verdadeiro papel do referido princípio constitucional na 

conformação de uma justiça tributária que preserve os direitos fundamentais do contribuinte. 

 

Quanto à “delimitação do objeto”, o estudo passará, inicialmente, pela reflexão mais geral 

da questão relacionada com a interpretação do direito e do papel dos princípios constitucionais 

tributários enquanto espécies do gênero norma, na construção de uma justiça tributária que 

busque o respeito aos direitos fundamentais do contribuinte, a partir do corte metodológico do 

princípio do não-confisco, dentro do reconhecimento da força normativa da Constituição e do 

caráter vinculante obrigatório de seus dispositivos, estando confinado, pois, ao texto da 

Constituição Federal do Brasil de 1988 e atualmente em vigor. 

 

Partir-se-á do “problema” de como é possível, sob a égide de uma tributação justa5 e da 

concretização dos direitos fundamentais da propriedade e da dignidade humana e tendo em vista 

o caráter indeterminado das normas principiológicas, conceituar e estabelecer os limites de 

aplicação da expressão do artigo 150, IV, da Constituição Federal de 1988, que veda aos entes 

políticos do Estado a utilização de tributo com efeito de confisco. 

 

Como “hipótese de trabalho”, a presente pesquisa partirá do entendimento de que a 

conceituação apropriada da vedação constitucional da utilização de tributo com efeito de confisco 

somente será possível a partir de uma análise que privilegie o direito como fenômeno cultural, 

enquanto linguagem, em que o princípio do não-confisco tributário surja como valor jurídico dos 

signos referidos no dispositivo do artigo 150, IV, da CF/88, não se esgotando, todavia, apenas na 

dimensão deste enunciado constitucional, mas, sobretudo, aflore a partir de uma análise que 

contraponha a aplicação de outros princípios constitucionais tributários e os direitos fundamentais 
                                                           
5 A locução “tributação justa” é aqui utilizada no sentido de uma política tributária em que o Estado exerça o seu 
poder de tributar em conformidade com os princípios constitucionais e respeito aos direitos fundamentais do 
contribuinte, sobretudo aqueles relacionados com a capacidade contributiva, progressividade, razoabilidade e 
dignidade humana, todos esses relacionados com a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco. 
Tributação justa no sentido daquela política tributária desenvolvida por um Estado que tenha como referência ínsita a 
noção de limites, a preservação da propriedade privada, dentro da vertente de sua função social, bem como o 
resguardo da livre iniciativa dentro do marco liberal e, sobretudo, uma política que, por ser justa, estabeleça o 
equilíbrio entre o público e o privado,  o poder de tributar de um lado e o dever de pagar tributo de outro, velando, 
destarte, pela preservação dos valores igualdade e liberdade.   
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à propriedade e à dignidade humana, considerando cada caso concreto, e, portanto, à luz de um 

enfrentamento tópico das questões, dentro de uma visão de hermenêutica constitucional de cunho 

substancialista, com destaque para o papel do Poder Judiciário como intérprete das leis, aplicador 

das normas, e guardião da eficácia dos dispositivos constitucionais. 

 

Entendendo o método da pesquisa não somente como um conjunto de procedimentos 

aplicados na construção do trabalho científico, mas, também, como a definição da dimensão 

teórica dada à investigação, convém estabelecer, desde logo, o marco teórico que fundamentará 

toda a abordagem e análise do assunto. 

 

Partir-se-á, portanto, como “marco teórico”, da noção defendida pela corrente 

substancialista, que pressupõe o resgate da força do Direito e a concretização dos valores 

materiais (substanciais) positivados na Constituição. 

 

Assim, na medida em que o conhecimento científico pressupõe um corte metodológico 

sem o que qualquer pesquisa constituiria um contínuo e desgastante regresso ad infinitum e 

assentado na visão de Lourival Vilanova6 de que toda pesquisa científica se desenvolve tomando 

como base pontos-limites adredemente fixados, de maneira arbitrária, pelo pesquisador, que 

estabelece para o seu roteiro de investigação um ponto-início e um ponto-fim, fique bem claro, 

desde já, que a presente dissertação de mestrado, ao abordar a vedação constitucional de 

utilização de tributos com efeito de confisco, estabelece como ponto-início a Constituição Federal 

do Brasil de 1988 e como ponto-fim o momento de sua aplicação por meio de regras jurídicas 

válidas e que dão eficácia jurídica ao sistema. 

 

O enfoque a ser desenvolvido estará, deste modo, cingido ao direito positivo, a partir de 

uma visão tomada do interior do próprio direito positivo constitucional brasileiro e mais 

precisamente referida ao subsistema do direito constitucional tributário nacional,7 conforme 

estabelecido no artigo 150, IV, da Carta Magna de 1988 e sem a pretensão de buscar referenciais 

                                                           
6 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo: Max Limonad, 1998.  
7 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, Trad. José 
Lamego, p.271, que ressalta a idéia de que “o jurista não pode, com métodos jurídicos, levar a sua indagação para 
além da validade normativa da Constituição. Tal constitui, como já foi observado, um problema de filosofia do 
Direito.” 
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legitimadores das idéias aqui abraçadas no âmbito externo ao direito, razão pela qual serão 

deixadas de lado as injunções de ordem moral ou social, externas ao direito, limitando-se a 

abordagem ao âmbito da dogmática, sem que com isso seja minimizada a questão da justiça. 

 

Como “objetivo principal” buscar-se-á compreender as implicações que o princípio do 

não-confisco, tomando por base o direito enquanto linguagem poderá trazer na conformação de 

uma justiça tributária voltada à proteção dos direitos fundamentais do contribuinte e, 

principalmente, procurar estabelecer a possibilidade da definição de limites para a sua 

aplicabilidade a partir dos princípios da capacidade contributiva e da razoabilidade e dos direitos 

fundamentais da propriedade e da dignidade humana, sem o que se estaria diante de uma mera 

figura de retórica, um flatus vocis. 

 

Dentre os “objetivos específicos” pode-se destacar os seguintes: a) analisar a importância 

da linguagem no processo de interpretação das normas jurídicas; b) destacar a importância da 

questão principiológica na interpretação do direito e, finalmente, c) apresentar uma proposta para 

o entendimento do princípio da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco no âmbito 

da dogmática nacional. 

 

O trabalho está dividido em sete capítulos, abordando-se nos dois primeiros temas 

introdutórios à questão central da vedação da utilização de tributos com efeito de confisco.  

 

Parte-se, no primeiro capítulo, de uma visão evolutiva do processo que resultou na 

mudança do paradigma da filosofia da consciência, para o paradigma da filosofia da linguagem, 

de profunda importância no estabelecimento de uma nova prática de interpretação do direito, já 

que toda a abordagem do tema escolhido passa pela via da interpretação apropriada do 

dispositivo constitucional que veda a utilização de tributo com efeito de confisco enquanto 

princípio e sua interação com os outros princípios e valores que constituem o arcabouço do 

sistema tributário nacional.  

 

No segundo capítulo, dá-se início à abordagem da questão relativa aos valores e princípios 

jurídicos, apresentando-se, finalmente, uma visão da inserção dos princípios tributários no texto 
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constitucional como um dos elementos definidores dos parâmetros de segurança jurídica na 

relação do Estado Tributário com o contribuinte, segurança que irá garantir, em última análise, a 

prática de uma tributação justa e o afastamento de exações tributárias que configurem o efeito de 

confisco. Concluí-se o segundo capítulo demonstrando-se como o evoluir da temática relativa à 

hermenêutica principiológica provocou a mudança dos pressupostos para o entendimento da 

questão relacionada com a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco em sede 

doutrinária, no âmbito da dogmática nacional, naquilo que, em termos metodológicos, representa 

um verdadeiro link entre os dois primeiros capítulos, de cunho filosófico e principiológico e os 

que os seguem, de cunho dominantemente dogmáticos. 

 

Com o terceiro capítulo passa-se a abordar o tema principal da presente dissertação de 

mestrado, discutindo-se a partir de uma tentativa de sistematização das principais visões 

doutrinárias, no âmbito da dogmática nacional, e sem ter a veleidade de esgotá-las, aquelas que 

constituem as referências mais importantes acerca do princípio tributário do não-confisco. 

 

No quarto capítulo, dentro do entendimento da vedação da utilização de tributo com efeito 

de confisco como norma principiológica de status constitucional, aborda-se a relação do princípio 

do não-confisco com outros princípios constitucionais igualmente caros, como o da capacidade 

contributiva e o da razoabilidade, assim também com os valores que suportam o direito à 

propriedade e à preservação da dignidade humana. 

 

No quinto capítulo, visando demonstrar a aplicação prática da discussão do tema em 

comento, aborda-se a vedação da utilização de tributo com efeito de confisco como topos retórico 

nas decisões do Supremo Tribunal Federal. 

 

No sexto capítulo, procurando enfeixar o conteúdo temático tratado até então, apresenta-

se uma proposta para o entendimento do princípio da vedação da utilização de tributo com efeito 

de confisco. 

 

Finalmente, no sétimo capítulo, sem a pretensão de esgotar o tema, que antes de tudo está 

aberto às constantes e mais aprofundadas discussões, mas objetivando resumir as informações 



 

 

20 

 

decorrentes da pesquisa, ressaltam-se as principais conclusões a que foi possível chegar com a 

presente dissertação, apresentada como requisito para a obtenção do título de mestre em direito 

dentro do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco, destacando-se, 

desde já, numa visão prévia, como resultado principal do trabalho ora submetido à apreciação da 

banca examinadora, que o entendimento, a definição dos limites e a mensuração da eficácia do 

princípio da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco, como previsão 

constitucional do constituinte de 1988, passa, obrigatoriamente, pela valorização do homem, com 

relevo na exaltação e preservação de sua dignidade, móveis que têm constituído, desde muito, a 

idéia motora dos textos constitucionais do mundo ocidental e fator limitador do poder do Estado, 

elementos sobremodo importantes, mormente em sede tributária a fim de proteger o indivíduo-

contribuinte, suas liberdades e seus direitos fundamentais. 
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Capítulo 1. Da filosofia da consciência para a filosofia da linguagem – a questão da interpretação 

do direito 

 

 

SUMÁRIO: 1.1. À guisa de uma abordagem preliminar; 1.2. 

Verdade e segurança como condicionantes da interpretação 

jurídica: um problema antigo; 1.3. Da filosofia da 

consciência (relação sujeito-objeto) para a filosofia da 

linguagem (relação sujeito-sujeito); 1.4. A filosofia 

hermenêutica em Gadamer e a questão da pré-compreensão 

como estrutura prévia do compreender; 1.5. A importância 

da hermenêutica filosófica e do novo paradigma da filosofia 

da linguagem na ciência do direito 

 

 

1.1. À guisa de uma abordagem preliminar 

 

 

Qualquer que seja a opção metodológica de um trabalho científico, ela representa, em 

última análise, uma concepção prévia – uma pré-compreensão – um juízo provisório da realidade 

que se busca confirmar, constituindo, por isso mesmo, a postura ideológica que deve nortear o 

sentido da pesquisa. 

 

Não obstante a explicitação dos pressupostos metodológicos, como a que se demonstra a 

seguir e que constitui o preâmbulo da presente dissertação de mestrado, possa ser considerada, 

por alguns, na verdade, mais uma concessão àquilo que Saldanha chamou de “metodologismo”, 

postura formalista mais geral que priorizando o método empobrece o pensamento jurídico 

contemporâneo8, o certo é que alguns temas estão de tal forma vinculados a uma teoria geral que 

deixar de tratá-los fora dessa concepção pode resultar no comprometimento do próprio sentido do 

trabalho. 
                                                           
8 SALDANHA, Nelson. Da Teologia à metodologia: secularização e crise no pensamento jurídico. Belo Horizonte: 
Del Rey,  1993,  pp. 100-114.  
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É o caso do tema objeto da presente pesquisa, que aborda o princípio constitucional da 

vedação da utilização de tributo com efeito de confisco e que tem por fundamento o direito como 

fenômeno cultural, enquanto linguagem, e sua interpretação vinculada a princípios e valores, 

ressaltada a noção de pré-compreensão, dentro da concepção gadameriana que a define como o 

momento prévio de aproximação do intérprete com o texto durante a situação hermenêutica, 

aproximação na qual o intérprete já traz consigo toda uma carga de preconceitos, que formam o 

seu lastro existencial-histórico, a sua maneira de se deparar com a realidade. 

 

O desenvolvimento da pesquisa acerca de qualquer tema em direito passa, 

obrigatoriamente, pela depuração da norma jurídica, não sendo diferente em direito tributário, 

ramo do direito que no ordenamento jurídico nacional tem claro assento constitucional.  

 

Em última análise, o cientista do direito busca, a partir do texto legal, expresso sob a 

forma de signos de linguagem, deduzir a norma adequada à solução dos problemas e questões 

intersubjetivas do mundo real, sendo essa a função precípua do direito. 

 

De se ver, portanto, que tal empresa, a tarefa de interpretar o texto legal, sacando dele as 

proposições jurídicas informadoras da norma, implica, por outro lado, na definição do paradigma 

a ser utilizado no desenvolvimento do processo hermenêutico, de sorte que o cientista possa 

situar o seu trabalho a partir de bases teóricas bem definidas levando em consideração, também, 

os aspectos temporais e circunstanciais envolvidos, já que o direito é, sobretudo, um fenômeno 

cultural. 

 

Daí a importância em se analisar, nesse ponto, a problemática acerca da evolução do 

processo de interpretação do direito, tomando como base o mecanismo que resultou na passagem 

do paradigma da filosofia da consciência para o paradigma da filosofia da linguagem, já que a 

adoção de um ou outro destes paradigmas irá determinar formas totalmente distintas de se 

compreender a lei e aplicar a norma. 

 

Destaque, portanto, deve ser dado, em primeiro lugar, aos temas de teoria geral, os 

aspectos concernentes à evolução do pensamento científico, mormente a sua repercussão na 
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esfera do direito, ressaltando a questão da interpretação jurídica a partir da noção do círculo 

hermenêutico gadameriano, o ir e vir que se estabelece entre texto e intérprete, possibilitando, 

dentre as várias opções de aplicação da lei diante de fatos concretos e distintos, com que o mundo 

da vida se nos apresenta, aquela que mais se adapta à realidade, sem a pretensão de que esta seja 

a opção verdadeira, mas a possível. 

 

É a busca de possíveis respostas para a solução de casos concretos dentro da temática da 

vedação constitucional da utilização de tributo com efeito de confisco, entendendo o fenômeno 

da interpretação jurídica, como um processo eminentemente lingüístico e visto, sobretudo, a 

partir de um viés cultural, o que se pretende atingir ao longo do presente trabalho, tomando por 

empréstimo a idéia de Heidegger, posteriormente aprofundada por Gadamer, como veremos mais 

adiante, de que “a interpretação se funda existencialmente na compreensão e não vice-versa e que 

interpretar não é tomar conhecimento de que se compreendeu, mas elaborar as possibilidades 

projetadas na compreensão”.9 

 

 

1.2. Verdade e segurança como condicionantes da interpretação jurídica: um problema antigo 

 

 

Durante o século XIX e grande parte do século XX as questões relacionadas aos conceitos 

de verdade e segurança jurídica estiveram sempre em pauta, constituindo o ponto de destaque das 

diversas concepções positivistas, embasadas na idéia de uma única forma de pensar e de resolver 

conflitos. 

 

Tal modo de articular as idéias e desenvolver o pensamento teve, sem dúvida, repercussão 

direta na teoria do direito, onde a busca da segurança levou ao formalismo exacerbado, bem 

como à desconexão do próprio direito com a realidade, remetido à condição de um sistema 

fechado, auto-referente, preso às amarras de um silogismo lógico, desconectado, portanto, da 

história e desvinculado da realidade do mundo. 

 
                                                           
 
9 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Trad. Márcia de Sá Cavalcante. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 1998, parte I, p. 204. 
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Tomando por base a existência de uma verdade e a necessidade da definição de segurança 

na interpretação dos textos legais e aplicação das normas, limitando a aplicação de tais conceitos, 

o da verdade e o da segurança jurídica, ao campo restrito das normas positivadas, as correntes 

positivistas desenvolvidas ao largo do século XIX trabalharam sempre no pressuposto da 

afirmação do direito enquanto ciência, em que o viés do pluralismo, tão peculiar ao próprio 

direito era deixado de lado. 

 

São exemplos desses paradigmas, a Jurisprudência dos Conceitos, a Escola da Exegese e, 

embora de forma mitigada, a própria Teoria Pura de Kelsen, que associada à noção da segurança 

jurídica, defendia a idéia da possibilidade de múltiplas interpretações oriundas de uma mesma 

norma, em razão da natureza de vagueza e ambigüidade da própria estrutura normativa de direito, 

concepção que se contrapunha à forma supostamente correta de interpretar a norma das Escolas 

Hermenêuticas de fundo cartesiano e positivista. 

 

Vivia-se o que pode ser denominado de fetichismo da lei, a confiança exacerbada na obra 

do legislador, uma confiança sem par na prevalência da norma codificada que se bastava a si 

mesma, configurando para o juiz um verdadeiro prontuário no qual as decisões encontravam-se 

prontas e acabadas10. 

 

Por outro lado, de se ver, contudo, de que nem mesmo a própria ruptura trazida com 

Kelsen de que não havia um único sentido para cada preceito normativo, não tinha, ainda, 

sustentação em elementos de natureza axiológica, sendo mais uma decorrência do aspecto 

semântico da norma e não da inclusão da diferença, do aspecto plural do próprio caso concreto, 

no âmbito da interpretação. 

 

Tal forma de pensar gerou no curso da história a concepção ingênua trazida no bojo do 

processo de codificação de que o juiz deduziria a sua decisão jurídica da lei, mediante um 

processo de submissão do fato à norma, atribuindo a esta a função de única fonte de toda decisão 

jurídica, idéia, no entanto, superada a partir da visão de que o juiz cria direito, em que pese as 

                                                           
10 TEPEDINO, Gustavo. Problemas de direito civil constitucional.  Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 2. 
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dificuldades que tal entendimento, iria acarretar no tocante à vinculação do juiz e legitimação da 

decisão. 11 

 

Ora, de vez que o direito lida diretamente com o elemento humano, com o homem em sua 

essência e com toda a sua diversidade, além de tratar questões que se inserem no mundo da vida e 

que se desenvolvem segundo circunstâncias históricas e culturais diferentes, não se poderia 

aceitar a vinculação do intérprete unicamente à diversidade que decorre do aspecto semântico da 

norma, razão pela qual as questões de fundo axiológico e ideológico foram sendo, 

paulatinamente, incorporadas à discussão acerca do problema de tais aspectos poderem ter ou não 

o condão de influenciar a atividade de interpretação e aplicação do direito, ou, de outro modo, se 

o atrelamento do intérprete ao texto literal da norma configuraria um reducionismo diante das 

complexidades do caso concreto. 

 

O fato é que a questão da verdade sempre foi objeto das preocupações do homem em 

todos os campos da ciência, não sendo diferente no âmbito particular da ciência do direito, onde, 

com o evoluir dos tempos, mais do que a busca da verdade pura e simples, têm se tornado 

sobremodo importante – sobretudo quando se pretende resgatar as promessas da modernidade – 

as especulações acerca da possibilidade, se é que possível, de estabelecer mecanismos de controle 

da justificação racional das decisões jurídicas, ponto que tem levado os teóricos do direito a 

permanentes e acaloradas discussões. 

 

Diante, portanto, de uma crise de racionalidade, o direito se volta para outros caminhos, 

buscando-se justificar as decisões a partir do discurso, alicerce de um novo modelo de 

racionalidade fulcrado na multiplicidade de possibilidades de um mundo plural e não mais apenas 

baseado na utilização de recursos de fundo lógico, de origem cartesiana, ou de uma 

multiplicidade de possibilidades de interpretação da norma com base na sua natureza semântica, 

como em Kelsen, mas resgatando a força do argumento, embasado na concepção de que não 

existe conhecimento verdadeiro e acabado, nem verdades dadas, mas tão somente aquelas 

possíveis e prováveis. 

 
                                                           
11 A. KAUFMANN e W. HASSEMER (org.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporânea.  
Trad. Marcos Keel e Manuel Seca de Oliveira. Lisboa: Calouste Gulbenkian, s.d, pp. 281-301. 
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Este resgate tem por base as concepções desenvolvidas a partir de uma nova forma de 

entender a lógica do pensamento, em que a linguagem tem assento preponderante, não apenas 

como instrumento de intermediação entre o sujeito e o objeto, numa clara alusão à filosofia da 

consciência, mas, sobretudo, como meio de permitir ao intérprete um novo conceito de 

racionalidade, uma nova forma de compreender a norma e sua aplicação, sem descurar da noção 

de segurança tão perseguida pelo direito. 

 

Neste sentido, a noção de uma nova forma de interpretar o direito a partir de um modo 

diverso de utilização da linguagem segundo uma intermediação que privilegia a relação do 

sujeito-sujeito, no que se configura o paradigma da filosofia da linguagem, em substituição ao 

paradigma da filosofia da consciência, tem início com a virada lingüística em Gadamer, abrindo-

se a partir daí um novo conceito de hermenêutica, impregnada de um viés filosófico, que confere 

ao intérprete, sem deixar a segurança tão cara ao direito, mas ao mesmo tempo sem se tornar sua 

refém, a possibilidade de buscar na norma um maior campo de atuação, que pode resultar em 

decisões distintas e igualmente validadas, embora derivadas de um mesmo ponto de partida. 

 

Este, portanto, o ponto central das discussões acerca da hermenêutica jurídica e da nova 

modalidade de racionalidade baseada no discurso, nas controvérsias e contradições de um mundo 

plural, em que o jogo da linguagem, a partir de Gadamer, assume papel de destaque. 

 

Assim, quando se trata de avaliar a práxis do direito, não se pode prescindir, de um lado, 

de um esforço que leve à mediação entre o comando universal e abstrato da lei e a situação 

concreta de sua aplicação no mundo fenomênico, nem tampouco, por outro lado, deixar de 

considerar a importância que representa o aferir da motivação das decisões judiciais como 

instrumento de mensuração do caráter de justificação racional do trabalho desenvolvido pelos 

diversos operadores do direito, em especial o dos magistrados na prolação de suas decisões, até 

porque tal enfoque representa uma garantia da adequação da prática jurídica aos princípios 

norteadores do Estado Democrático de Direito, que de perto nos interessa.12 

 

                                                           
12 MAIA, Antonio Cavalcanti. A importância da dimensão argumentativa à compreensão da práxis jurídica 
contemporânea. In: CAMARGO, Margarida Maria Lacombe: Hermenêutica e Argumentação: uma contribuição ao 
estudo do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp. 281-282. 
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Portanto, entre os dois fios condutores, o da segurança jurídica, de um lado, e o da busca 

das verdades possíveis, de outro, há que se tentar adequar o texto legal aos aspectos 

multifacetários com que se defrontam, diuturnamente, os operadores do direito, quando se trata 

de aplicá-lo aos mais diversos casos concretos que são trazidos à sua apreciação, objetivando 

divisar uma forma por meio da qual se possa aferir, no seio do fenômeno jurídico enquanto 

linguagem, partindo-se dos preconceitos do intérprete, a compreensão das normas de direito, 

inclusive as de fundo constitucional, demarcando as diversas possibilidades de interpretação 

diante de cada caso concreto, mecanismo que ao final contribuirá para a definição da 

racionalidade das decisões judiciais, valor maior que se pretende preservado, mormente em sede 

de direito tributário, onde as limitações do poder de tributar do Estado exigem severos 

determinantes. 

 

Daí que diante das questões envolvendo o problema da verdade e da segurança jurídica, 

vale ressaltar algumas das indagações de Aulis Aarnio,13 acerca da natureza da interpretação das 

normas jurídicas, entre elas a de saber se as opiniões proferidas pelos operadores do direito 

podem ser consideradas como prováveis ou mesmo como verdades, entendendo aquele jurista 

que por não ser a norma uma proposição teórica que descreve a realidade, de modo que alguém 

que procure interpretá-la não deve buscar nela uma verdade teórica, sendo antes o reflexo de um 

exercício de poder, ao intérprete caberá utilizá-la como uma base de autoridade para a sua 

decisão, alertando, porém, para o fato da fluidez, ambigüidade e lacuna das normas e da perda, 

cada vez maior, da credibilidade das autoridades perante a sociedade como um todo, situação que 

tende a ser remediada pela exigência de que as opiniões sejam justificadas, atentando-se para 

princípios e valores, sem o que não é possível falar de interpretações corretas ou sensatas, 

adequadas, pois, à situação sob exame e em sintonia e coerência com os princípios que informam 

um determinado ordenamento jurídico sobre o qual se debruça o intérprete. 

 

Assim, o papel assumido pela linguagem no processo de interpretação da norma é 

preponderante, descabendo maiores ponderações acerca da sua importância, sendo conveniente, 

pois, destacar, na esteira das idéias desenvolvidas por Gadamer – mormente numa cultura jurídica 

ainda muito impregnada por uma forte tradição positivista-legalista, como a nossa, em que as 
                                                           
13 AARNIO, Aulis. Lo racional como razonable: un tratado sobre la justificación jurídica. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1991, pp. 13-18. 
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questões hermenêuticas e argumentativas não têm sido levadas na devida consideração, dentro de 

um tratamento em que se privilegia, quase que de forma obsessiva, a subsunção do fato à norma – 

a importância do novo paradigma da filosofia da linguagem, em contraposição ao paradigma da 

filosofia da consciência, como elemento de definição dos novos rumos dados ao estudo do 

direito. 

 

 

1.3. Da filosofia da consciência (relação sujeito-objeto) para a filosofia da linguagem (relação 

sujeito-sujeito) 

 

 

De se ver, que dentro do contexto da filosofia da consciência não havia espaço para o 

exercício da linguagem como meio de interação do homem com ele próprio, como ferramenta 

propiciadora da possibilidade da descoberta do homem enquanto ser no mundo, mas, tão 

somente, o de entender a linguagem como uma terceira coisa interposta entre o sujeito e o objeto, 

um instrumento secundário do conhecimento humano. 

 

A noção de linguagem como um instrumento menor de comunicação de nosso 

conhecimento do mundo, calcado na concepção da existência de um mundo “em si”, cuja 

estrutura podemos conhecer pela razão e depois comunicar aos outros por meio da linguagem é 

típica, portanto, de uma lógica que nos foi legada pela filosofia da consciência14, superada por um 

novo paradigma surgido a partir da virada lingüística, momento em que a hermenêutica filosófica 

passou a assumir uma importância cada vez maior. 

 

Não é sem motivo que Manfredo Araújo de Oliveira, na esteira dos ensinamentos 

deixados por Ludwig Wittgenstein, afirma não existir sentido falar da existência em si mesma, já 

que com a linguagem podemos fazer muito mais coisa do que simplesmente designar o mundo15, 

não existindo um mundo em si independente da linguagem, ao contrario, só temos o mundo na 

linguagem, por meio da linguagem, um mundo que só se justifica na medida em que inserido em 

                                                           
14 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: 
Loyola, 2001, pp. 126-128. 
15 Idem, p. 128. 
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algum jogo de linguagem e, assim, a pergunta pela coisa em si já significa uma ilusão 

transcendental, uma tentativa de empregar palavras fora de qualquer jogo de linguagem. 

 

No mundo do direito e dentro dessa mesma esteira de pensamento, um mundo em que se 

destacam as normas, sejam elas de natureza descritiva, relacionadas com a ciência do direito, ou 

aquelas outras de natureza prescritiva do direito positivo, cuja finalidade precípua é a de regular 

as relações intersubjetivas no mundo real, trazemos à colação o entendimento de Lourival 

Vilanova16 que vendo na linguagem o fio condutor das alterações no mundo social, assim se 

manifesta  

 

altera-se o mundo físico mediante o trabalho e a tecnologia, que o 

potencia em resultados. E altera-se o mundo social mediante a 

linguagem das normas, uma classe da qual é a linguagem das normas do 

direito. 

 

Neste sentido, Lenio Streck17, seguindo as pegadas de Heidegger, na sua exposição do 

“ser-aí”, 18 fundamento maior de sua filosofia fenomenológica e que serviu de ponto de partida 

para a visão desenvolvida, posteriormente, por Gadamer, é deveras preciso, afirmando que: 

 

chegamos ao mundo e aos objetos enquanto alguma coisa que estes 

objetos são e não como objetos puros. (...) A linguagem sempre nos 

precede; ela nos é anterior. Estamos sempre e desde sempre nela. A 

centralidade da linguagem, é dizer, sua importância de ser condição de 

possibilidade, reside justamente no fato de que o mundo somente será 

mundo, como mundo, se o nomearmos, é dizer, se lhe dermos sentido 

como mundo. Não há mundo em si. O mundo e as coisas somente serão 

(mundo, coisas) se forem interpretadas (como tais) 

 

                                                           
16 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 3-
4.  
17 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2002, pp. 176-177.  
18 Expressão entendida como resgate da compreensão do campo da problematização da teoria dos saberes, na medida 
em que o ser-ai é um ser que surge apenas em meio a outros seres, mas antes se caracteriza onticamente pelo fato de 
que em sendo, este mesmo ser esteja em causa, o que torna a compreensão existencial. 
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 É claro que no mundo contemporâneo já não há espaço para as idéias cartesianas, de um 

conhecimento unicamente baseado na razão, na lógica do sujeito cognoscente, tudo subsumido na 

relação sujeito-objeto, concepção em si mesma totalmente refratária à virada lingüística de cunho 

pragmático-ontológico onde a relação que toma corpo é a do sujeito-sujeito.19 

 

Infelizmente, porém, no Brasil, ainda convivemos com uma concepção que privilegia a 

filosofia da consciência, em que a linguagem funciona mais como um instrumento condutor de 

essências e corretas exegeses de textos legais, não obstante de há muito estar assentada a 

concepção desenvolvida pelos teóricos da filosofia da linguagem, onde o importante não está em 

se saber o que são as coisas em si, mas saber o que dizemos quando falamos delas.20 

 

Com a virada lingüística e a reformulação do paradigma da racionalidade ocorridas no 

século XX, apontando para a hermenêutica como uma dimensão ontológica do homem, 

descartando uma visão meramente instrumental que a definia como elemento de segunda 

grandeza, uma simples técnica para encontrar sentidos previamente definidos, um instrumento 

que se interpunha entre o sujeito e o objeto, não cabe mais levar em consideração a premissa 

cartesiana do – “penso logo existo” (cogito ergo sum) –, mas, sim, ao contrário, procurar entender 

que pensamos porque existimos e que o conhecimento do homem já é fruto de uma compreensão 

prévia do próprio homem desde sempre.21 

 

Seguindo esse viés – estabelecido a partir da virada lingüística – é que a hermenêutica 

assume a natureza de ser o fundamento ontológico do próprio “ser-aí”, para utilizar a linguagem 

heidegariana, desenvolvida a partir de Husserl, onde a presença do mundo da vida (lebenswelt) já 

se fazia destacada de forma incisiva e a consciência representava uma capacidade de 

experimentação que não se confunde com os significados que percebe, razão pela qual a própria 

subjetividade deveria ser vista como fenômeno, idéias ainda atreladas, todavia, a uma concepção 

que entendia a filosofia como uma ciência rigorosa, detentora de um saber apodítico, noção que 

                                                           
19 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, pp. 54-66.  
20 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, pp. 61-62. 
21 SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. Hermenêutica filosófica e direito: o exemplo privilegiado da boa-fé 
objetiva no direito contratual. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2003, p. xviii. 
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Heidegger, posteriormente, tenta desfazer e para quem a filosofia reúne em si mesma, os aspectos 

de natureza histórica e hermenêutica, revelando-se a historicidade não pela consciência, mas pela 

fenomenologia.22 

 

De se ver que, em Heidegger23, a noção de mundo que marca a virada lingüística bate de 

frente com aquela desenvolvida até então pelo pensamento cartesiano que, com seu método 

racional matemático, não permite a utilização do procedimento fenomenológico, segundo o qual 

se deve partir da coisa, do ente, de modo a deixar que a sua aparição no mundo faça referência ao 

ser que se encontra velado, impondo, ao contrário, de maneira idealística o ser do ente através da 

noção de substância. 

 

Pretender permanecer na ilusão de que o texto da lei se basta a si mesmo, podendo-se 

interpretá-lo segundo um raciocínio meramente literal e conforme as premissas de subsunção do 

fato à norma, sem cotejá-lo com o mundo fenomênico que existe à sua volta, equivale a viver 

embalado e a não despertar do sono dogmático, prática que desconecta o direito de sua realidade 

última – o mundo expresso por meio da linguagem –. Urge, portanto, deixar-se impregnar pelo 

contínuo fluxo de valores que permeia o direito, embasando as decisões judiciais com 

justificativas racionais, desprezando, para tanto, o paradigma da filosofia da consciência, fundado 

na relação sujeito-objeto, substituído que foi, com Gadamer, pelo paradigma da filosofia da 

linguagem o que nem sempre, todavia, constitui tarefa das mais simples.24 

 

 

1.4. A filosofia hermenêutica em Gadamer e a questão da pré-compreensão como estrutura do 

compreender 

 

 

O problema hermenêutico, dividido em seus três momentos principais: compreensão – 

interpretação – aplicação, e que com o romantismo adquire tratamento unitário, passa a ser alvo 

das críticas filosóficas desenvolvidas por Gadamer, numa retomada de idéias a partir das 

                                                           
22 Idem, pp. 49-53. 
23 Idem, pp. 59-60, (nota nº 96). 
24 Idem, p. xix. 
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concepções de Heidegger, desta feita, liberadas das amarras ontológicas do conceito de 

objetividade da ciência, destacando o papel da historicidade no âmbito da compreensão, 

ressaltando a pré-compreensão como estrutura prévia do compreender. É o próprio Gadamer, 

quando trata de demarcar a diferença entre a sua obra e a de Heidegger que assinala25: 

 

Heidegger somente entra na problemática da hermenêutica e das críticas 

históricas com a finalidade ontológica de desenvolver, a partir delas, a 

pré-estrutura da compreensão. Já nós, pelo contrário, perseguimos a 

questão de como, uma vez liberada das inibições ontológicas do conceito 

de objetividade da ciência, a hermenêutica pôde fazer jus à historicidade 

da compreensão. 

 

Com Gadamer são retomadas as questões hermenêuticas advindas da tradição romântica, 

do questionamento dos significados ocultos nos textos, agora feita de forma totalmente 

diferenciada, pois vistas como uma decorrência da estrutura ontológica de pré-compreensão do 

homem, resultando, assim, em um novo enfoque para a noção do círculo hermenêutico trazida 

por Heidegger.26 

 

Assim, compreender confunde-se com interpretar, não sendo este, portanto, um ato 

posterior e complementar à compreensão. De fato, em Gadamer encontramos, no processo de 

compreensão, sempre em jogo dois mundos de experiência: o mundo do autor e aquele do 

intérprete, constituindo este quadro a meta da compreensão. 

 

Ademais, a linguagem passa a ser reconhecida como um elemento estrutural interno da 

compreensão, passando a ocupar o cerne das questões filosóficas. E não somente isso, mas as 

nossas concepções prévias, as nossas idéias pré-estabelecidas, conformam nosso próprio 

pensamento. Neste sentido Gadamer resgata a noção do “choque com o texto”, por meio do qual 

se dá a possibilidade de percebermos o novo a ser transmitido, contrariando a idéia de 

                                                           
25 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Petrópolis: 
Vozes, 2002, p. 400.  
26 SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. Hermenêutica filosófica e direito: o exemplo privilegiado da boa-fé 
objetiva no direito contratual. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2003, p. 149. 
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Schleiermacher27 - “compreender um autor, melhor do que ele próprio teria se compreendido” - 

de que a interpretação deve buscar a identidade psíquica do autor e que a dimensão prévia da 

compreensão, decorrente do horizonte histórico constitui, na verdade, um complicador. 

 

Este novo quadro, que funde compreensão e interpretação, resulta, entretanto, numa 

desconexão do terceiro elemento da problemática da hermenêutica – a aplicação – fato que 

Gadamer passa a ressaltar, destacando, como um passo avançado em relação à hermenêutica 

romântica, sua concepção acerca da questão da inserção do elemento aplicação no processo 

unitário que já compreendia a compreensão e a interpretação e que para ele representa um 

momento essencial e integrante do processo hermenêutico28. 

 

Gadamer aponta a importância que deve ser dada ao significado da inserção do elemento 

aplicação no âmbito do problema hermenêutico, envolvendo, igualmente, a compreensão e a 

interpretação em um contexto unitário29. 

 

Salienta o filósofo que se no passado era natural que o intérprete desenvolvesse a tarefa 

hermenêutica de forma a adaptar o sentido de um texto a uma situação concreta efetivamente 

analisada, mais, ainda, hoje em dia, o intérprete deve voltar a sua atenção não somente em 

reproduzir o que diz o interlocutor, mas o de fazer valer (por meio da aplicação) a opinião do 

interlocutor como lhe parece necessário, numa mediação entre o passado e o presente.30 

 

Assim, destaca o filósofo em resumo:31 

 

a) é equivocada a visão que toma a possibilidade de compreender textos a partir da 

pressuposição da congenialidade que uniria criador e interprete de uma obra; 

 

                                                           
27 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Petrópolis: 
Vozes, 2002, pp. 288.  e seguintes. 
28 Idem, pp. 400 e seguintes. 
29 Idem, pp. 400 e seguintes.  
30 Idem, pp. 400 e seguintes. 
31 Idem, pp. 400 e seguintes.  
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b) somos capazes, independentemente de qualquer congenialidade, de nos abrir para a 

pretensão de um texto e compreender o seu significado; 

 

c) são os preconceitos não percebidos os que, com seu domínio, nos tornam surdos para a 

coisa de que nos fala a tradição; 

 

d) a hermenêutica não é um saber dominador e neste sentido, no âmbito da hermenêutica 

jurídica e teológica, a interpretação não é forma de domínio, mas de servidão, que visa por em 

prática, por meio da aplicação, aquilo que deve valer; 

 

e) dentro de um viés histórico a hermenêutica deve considerar a aplicação, meio pelo qual 

se afere validez ao sentido e se supera a distância de tempo que separa o intérprete do texto. 

 

Deste modo a interpretação não ocorre, nem se estabelece a partir de idéias prévias, 

“felizes idéias”, mas a partir da coisa, ela mesma, não podendo encontrar sua verdadeira 

possibilidade quando tais idéias prévias são arbitrárias e, assim, é apenas com a experiência do 

choque com o texto, afirma Gadamer,32 que é possível parar e perceber um ser-diverso da 

linguagem, o que, sem dúvida, representa um avanço considerável em relação à concepção de que 

o processo de conhecimento e aplicação das normas jurídicas se daria de modo linear de acordo 

com a teoria clássica da subsunção e não do modo circular conforme entende a hermenêutica 

gadameriana. 

 

 

1.5. A importância da hermenêutica filosófica e do novo paradigma da filosofia da linguagem 

na ciência do direito. 

 

 

 O perpassar pela abordagem de toda uma tratativa, ainda que sumária, acerca da 

linguagem, foi necessário por razões metodológicas, já que a escolha do tema da presente 

dissertação de mestrado foi idealizada a partir da concepção de direito enquanto fenômeno 

                                                           
32 Idem, p. 403. 
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cultural e essencialmente assentado na linguagem, veículo pelo qual o homem se manifesta e o 

direito como regulador maior, embora não o único, das relações intersubjetivas encontra sua via 

de expressão.  

  

 Tratar de qualquer temática jurídica deixando de lado a questão da linguagem nos seus 

diversos níveis é não reconhecer o direito como fenômeno complexo, cultural, cujas normas são 

vertidas a partir de signos, veículos materiais por meio dos quais tais normas se manifestam33.   

  

 Daí, a razão pela qual se fez necessária uma abordagem acerca da linguagem e a 

demonstração de sua importância não apenas apreciada nos âmbitos da literalidade e da 

semântica, mas, sobretudo, vista a partir do aspecto pragmático, num mecanismo que utiliza as 

várias dimensões da semiótica na exploração dos diferentes aspectos dos signos lingüísticos, 

forma que entendemos a mais adequada quando se pretende analisar o possível significado, já que 

não existem verdades únicas, prévias, consolidadas, do princípio da vedação da utilização de 

tributo com efeito de confisco, no que impende concordar com Juarez Freitas34, a saber: 

 

Na devida perspectiva, caminhar além da interpretação semântica 

implica, forçosamente, a ultrapassagem da velha exegese de regras 

textuais. Ir além do texto transforma-se em condição obrigatória para 

compreender a tradição na qual o texto se encontra. Contudo, não 

significa manipulá-lo, tampouco desconsiderá-lo pura e simplesmente. 

Representa não se render à suposta autonomia exacerbada do objeto. 

Para tanto, é crucial que o intérprete abandone reducionismos 

conducentes à contraposição rígida entre sujeito e objeto, não 

descurando da “pré-interpretação” textual, nem do olhar autocrítico 

quanto à qualidade ético-jurídica das condicionantes pré-compreensões, 

as quais não podem usurpar as razões da Constituição nem se 

confundir com secundárias razões de Estado. Com efeito, a fala da 

Constituição apenas se faz significativa no diálogo, a saber, na interação 

com o intérprete, motivo pelo qual não deve ser vista como mero objeto 

de análise, mas como espécie de composição ou construção que opera a 

                                                           
33 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência tributária. São Paulo: 
Saraiva, 1998, p. 17. 
34 FREITAS, Juarez. A melhor interpretação constitucional. In: Revista Latino-Americana de Estudos 
Constitucionais. Belo Horizonte: DelRey,  nº 2, jul-dez, 2003,  pp. 280-281.  
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régua e compasso. Em semelhante ótica, a Carta Fundamental não se 

confunde com o âmbito textual, embora este a integre: a compreensão 

sucede num processo de combinação circular, sem se converter em 

simples objetivação do espírito do constituinte. (negrito nosso) 

 

Atualmente, restam poucas dúvidas, se é que restam, acerca da importância da 

hermenêutica como instrumento indispensável no estudo do direito, até porque o trabalho dos 

seus operadores se resume no final à apreciação acerca da melhor interpretação do texto legal e 

da(s) norma(s) que dele pode(m) ser obtida(s), sobretudo após as concepções filosóficas 

introduzidas a partir da virada lingüística, com a utilização de um novo paradigma – o da filosofia 

da linguagem –, desenvolvido a partir da concepção de filósofos como Heidegger, seguido, 

posteriormente, por Gadamer, com a sua hermenêutica filosófica, contrapondo-se, assim, ao 

ideário de uma filosofia da consciência, sustentada na relação sujeito-objeto, de origem 

cartesiana, trazendo consigo toda uma sorte de dualismos, em que a própria noção de 

conhecimento deveria passar, obrigatoriamente, pelo conceito de razão, não existindo, portanto, 

ciência sem método, idéias que as filosofias mais modernas tentam descartar, inclusive na esfera 

das ditas ciências naturais. 

 

Nesse sentido e como um elemento indispensável na abordagem da temática da vedação 

constitucional da utilização de tributos com efeito de confisco,  deve-se deixar patente, a esta 

altura, que um dispositivo de lei carece de interpretação não por deixar de carregar uma 

formulação lingüística unívoca, ou porque traz consigo uma natureza dúbia do ponto de vista 

semântico, mas porque precisa ser aplicado ao caso concreto, caindo por terra, portanto, o 

brocardo latino muito usado pelos juristas de que in claris non fit interpretatio, se não bastasse, 

até por razões de ordem ontológicas, axiológicas, gnoseológicas e lógicas, como se depreende do 

magistério de Aftalion35 bem como todos os tradicionais meios de interpretação desenvolvidos a 

partir de Savigny e que encontram os seus limites no texto da lei, procurando-se perseguir, ao 

contrário, a interpretação do direito como fenômeno cultural, enquanto linguagem, mediante a 

utilização pelo intérprete de todos os seus preconceitos, concepções prévias que, como veremos, 

vão estar retratadas nos próprios princípios e valores fundantes do ordenamento jurídico como 

                                                           
35 AFTALION, Enrique R. e outros. Introducción al derecho. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 3ª Ed., 1999, p. 772.   
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um todo, voltados à aplicação dentro do ir e vir do círculo hermenêutico gadameriano em que se 

fundem compreensão e interpretação em um contexto único. 

 

É essa noção do direito como fenômeno cultural, entendido enquanto linguagem e 

assentado na noção de pré-compreensão que nos impulsiona a buscar nos signos que compõem o 

dispositivo constitucional do artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, que veda a 

utilização de tributo com efeito de confisco o significado que extrapola as raias da sua dimensão 

literal e que nos remete para os campos dos seus significados semântico e pragmático, razão pela 

qual passamos a tratar da questão intimamente relacionada dos valores e princípios, com a qual a 

presente dissertação de mestrado tem tudo a ver.   
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Capítulo 2. Valores e princípios 

 

 

RESUMO: 2.1. O que são os valores?; 2.2. 

Princípios constitucionais como elementos de renovação e 

harmonização do sistema jurídico; 2.3. A inserção dos 

princípios tributários no texto constitucional como um dos 

elementos definidores dos parâmetros de segurança jurídica 

na relação do Estado Tributário com o contribuinte; 2.4.

 Das noções de princípios e valores para a visão 

dogmática da evolução do entendimento do princípio da 

utilização de tributo com efeito de confisco 

 

 

2.1. O que são os valores? 

 

 

Ainda que se pretenda, qualquer interpretação acerca da questão da vedação da utilização 

de tributos com efeito de confisco não prescinde da temática dos valores, pois como entender a 

questão maior do princípio do não-confisco tributário desvinculada de noções como as de  justiça, 

direito à propriedade, mínimo existencial, razoabilidade, cidadania e dignidade humana, entre 

outras, em que a temática do valor se torna prevalente? 

 

O tema dos valores encontra-se entre aqueles mais antigos dentro da especulação 

filosófica, porém nem sempre destacado por essa expressão, denominação de certa forma 

moderna, haja vista a discussão do problema da justiça em Platão, ou as disputas envolvendo a 

questão moral em Sócrates, onde a questão dos valores começa a ser realmente motivo de 

meditação por parte da filosofia, dentro de uma preocupação metafísica36. 

 

                                                           
36 AFTALION, Enrique R. e outros. Introducción al derecho. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 3ª edición, 1999, p. 
683.   
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De um modo geral, toda a atividade humana implica, de fato, num posicionamento em 

face de valores de várias ordens, postura que o homem deve assumir ao longo de toda a sua 

história, enquanto ser que está no mundo. 

 

A própria vida do ser humano, se processa em meio a um quadro de contínua e incessante 

busca por opções, escolhas e decisões, que, em última análise, deixa aflorar os valores, o bem 

valioso. 

 

O Direito não foge à regra, nem o sub-ramo do direito tributário, tampouco, e nem 

poderia, pois como fenômenos culturais que são estão assentados em valores, longe, portanto, de 

constituírem uma experiência acéptica e avalorativa a exemplo do que pensam os 

juspositivistas37. 

 

Daí afirmar-se com Reale38 que 

 

Há um chamado vivo para a Filosofia do Direito, porque está em jogo o 

destino mesmo das hierarquias axiológicas de cuja estabilidade os 

códigos eram ou ainda se pretende sejam reflexos. 

.. 

No incessante renovar-se das normas jurídicas, o direito, que se quer ou 

que se espera, passa a ganhar terreno sobre o direito que se tem e se ama. 

. 

donde a impossibilidade de uma Ciência Jurídica ausente, distante 

dos conflitos que se operam no mundo dos valores e dos fatos. 

(negrito nosso) 

 

Deixe-se claro, desde já, que não se pretende acolher aqui a noção, por certo equivocada, 

e neste ponto acompanhamos Zaffaroni39, de que a ciência do direito se ocupe, tão somente, em 

estabelecer juízos subjetivos de valor, mas, sim, aquela que busca definir o alcance dos juízos de 

valor jurídicos, dentro de um quadro lógico, dogmático, e, por isso mesmo, redutor de 

                                                           
37 SALDANHA Nelson. Filosofia do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, pp. 112-115. 
38 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 7.  
39 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Direito penal brasileiro: parte geral. São Paulo: RT, 
1999, p. 165. 
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arbitrariedades, capaz de proporcionar segurança jurídica e previsibilidade para as decisões 

judiciais, posto que articuladas em consonância com os princípios reguladores do ordenamento 

jurídico, como um todo, e do direito constitucional, em particular. 

 

O Direito, como instrumento de pacificação dos conflitos intersubjetivos, num tempo em 

que as questões sociais se multiplicam em ritmo acelerado e o Estado se mostra incapaz de 

resolver as complexas demandas da sociedade, no meio da qual um clima de frustração e 

impotência se faz generalizado, é, de contínuo, solicitado para ordenar os interesses divergentes, 

evitando, assim, que venha a se estabelecer o caos social, carecendo, nessa sua tarefa, de proceder 

continuamente ao sopesamento de valores. 

 

A idéia de valor, ínsita à própria noção de direito, dentro da concepção realeana de fato, 

valor e norma é, portanto, tema de fundamental importância, na medida em que define as 

condutas humanas como reprováveis ou não, valiosas ou não, norteando, desta forma, o conceito 

mais largo de justiça. 

 

Por sua vez, os dispositivos de lei, enquanto instrumentos munidos de coação, voltados à 

pacificação de conflitos, dependem, na vida prática, de interpretação para a sua efetiva aplicação, 

uma interpretação que não dispensa a análise dos valores que servem de fundamentos para uma 

determinada sociedade e agem como pressupostos na forma de atuação de um dado tipo de 

Estado. 

 

 Diante deste quadro, torna-se difícil, atualmente, aceitar uma exegese jurídica de 

dispositivos de lei ainda embasada apenas no seu conteúdo literal ou simplesmente semântico, 

que não esteja, pois, conectada com elementos de fundo axiológico.  

 

Tais práticas acarretam, sem dúvida, o comprometimento das interpretações e 

conseqüentes aplicações do direito, podendo dar margem ao arbítrio, espaço que pode dar vez, 

em sede tributária, ao efeito de confisco vedado constitucionalmente, ficando clara a necessidade, 

de que se busque nos valores, no valor do próprio ser humano, como fonte de todos os valores, os 

elementos que possibilitem um melhor desenvolvimento do trabalho hermenêutico. 
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Daí a importância da visão axiológica na teoria do direito; daí a importância dos juízos de 

valor, idéia não partilhada pelos positivistas, que entendem como objeto da ciência do direito, 

apenas o fato e não o valor, buscando o direito real e não aquele ideal40. 

 

Neste ponto, a filosofia, que responde às indagações do homem sobre as causas primeiras 

e últimas dos fenômenos, representa um instrumento de suporte para a formulação de conceitos e 

noções, corroborando, no caso do direito, para a formação de uma visão mais próxima da 

realidade, a partir da noção de valor. 

 

Em tempos de modernidade não se concebe mais uma noção de justiça aos moldes 

daquela admitida pelos adeptos do positivismo, que atribuíam a ela pouca relevância, conferindo 

à lei enorme importância, restringindo a ela, de forma ingênua, todo o conteúdo do direito. Não é 

sem propósito e, tampouco, sem tempo, que a sociedade, atualmente, está a exigir um direito que 

busque a justiça, vinculado às noções da moralidade e da ética, relacionado, portanto, à noção de 

valor, decorrendo daí a importância da análise, ainda que perfunctória, sobre o tema. 

Embora tenhamos de resumir nossos comentários, pois do contrário fugiríamos aos limites 

teóricos da presente dissertação de mestrado, muito se teria a dizer sobre a questão dos valores, 

tema controverso e sujeito a inúmeras concepções distintas. 

 

Em primeiro lugar, o valor em si seria uma espécie de platonismo em tempos modernos, 

conforme o define Adeodato41, acreditando que os valores são ideais, no sentido atribuído por 

Platão, fazendo parte desta região ôntica, intangível aos sentidos humanos, ou em outras palavras, 

que o mundo real não influi sobre os valores, não sendo estes, assim, produto das preferências 

exercidas pelo homem no decorrer do processo histórico, devendo quem aceita esta posição 

acatar a metafísica, a despeito de posições menos radicais, como a perfilhada por Reale, por 

exemplo, que defende a tese de que os valores são criados pelas experiências e culturas humanas, 

negando um reino axiológico em si, defendido por Scheller e Hartmann42. 

 

                                                           
40 BOBBIO, Norberto. O Positivismo jurídico: lições  de filosofia do direito. Trad. Márcio Pugliese. São Paulo: 
Ícone, 1995, pp. 135-136. 
41 ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na ciência. São Paulo: Saraiva, 
2002, pp. 153-157.  
42 Idem., pp. 153-154. 



 

 

42 

 

Em segundo lugar que, além de serem eles, os valores, ideais, intangíveis ao sentido 

humano, passíveis de serem hierarquizados, dependendo, como na visão realeana, do aspecto 

cultural, implicando, sempre, uma tomada de posição do homem, não se pode deixar de entendê-

los apartados do viés do contexto histórico, entendimento adotado por Saldanha43, para quem a 

noção de valor ora surge como paradigma imutável e imperecível, a exemplo de uma idéia 

platônica, ora se manifesta como um modo do ser – algo inteligível no sentido da ontologia de 

Hartmann – ora como construção do pensamento humano histórico e culturalmente situado. 

 

Já vimos que a questão dos valores tem a ver com a própria noção de justiça e, mais 

precisamente, com a noção do justo, sendo uma das variáveis indispensáveis na conformação do 

direito enquanto ciência, um direito, cuja hermenêutica não seja desenvolvida�unicamente a partir 

de uma interpretação literal das leis, mas voltada para valores e fundada em princípios. 

 

Partindo do pressuposto de que os homens estão no mundo e que os valores não estão em 

si, senão nas coisas valiosas, representando, destarte, o resultado do que o homem obtém a partir 

da sua própria experiência, parece óbvio que tal experiência seria sem sentido, impensável até, 

sem o ser humano, as suas vivências, a sua práxis, a sua relação com as coisas, que, a princípio, 

funcionando como objetos neutros, entram no mundo humano a partir da sua adoção pelo 

homem44, atitude que está diretamente ligada à questão das opções, da definição de preferências 

e, por sua vez, à noção dos valores. 

 

Assim, já que a presença das coisas integra o estar no mundo, possibilitando e 

determinando o relacionamento dos homens uns com os outros e tendo em vista a condição dos 

valores, como determinantes das opções feitas pelo próprio homem no seu viver diário, dentro da 

concepção de Gasset, de que no homem reside uma liberdade da qual partem opções, e que viver 

é sempre optar45, ou com Heidegger para quem a questão dos valores só pode ser resolvida a 

partir do recurso ao único ente que compreende ser, o homem (Dasein), que em seu ser possui a 

possibilidade de questionar e o estar-ai, que é o ser no mundo, mundo que não se manifestaria ao 

homem, primariamente, como um conjunto de objetos com os quais, num segundo momento, se 

                                                           
43 SALDANHA, Nelson. Filosofia do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, pp. 114-115. 
44 Idem, p. 112. 
45 Idem, pp. 112-113. 
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relacionaria, ao atribuir-lhe os seus significados e funções, já que as coisas vêm dotadas de 

significado e podem se manifestar, como tais, na medida em que se inserem numa totalidade de 

significados de que o Dasein já dispõe, resta sobremodo importante a questão axiológica no 

campo da filosofia e no trato do direito46, mormente quando se pretende obter uma concepção 

mais clara e racional da vedação da utilização de tributos com efeito de confisco. 

 

Portanto, sem pretender estabelecer uma noção baseada em uma idéia geral, que nos 

levaria à concepção de um valor único, mas, sim, buscando uma visão baseada no aspecto plural 

daquilo que existe, os valores são, assim, inferências regulativas que o homem, de forma livre, 

elege com respeito às coisas, resultando a sua apropriação e vivência em virtudes que corroboram 

para o viver do próprio homem na sociedade.  

 

Aprendamos com Morente47, para quem a verdadeira noção de valor reside na idéia de 

que não são e, portanto, despiciendo o dilema entre ser, coisas, ou impressões, - os valores não 

são, mas valem. 

 

Além de serem valentes e não entes, exibindo qualidade irreal, os valores são dotados, 

ainda, de outras características, tais como, a sua natureza absoluta (não são relativos, pois se 

assim fossem seriam valor para uns e não para outros) e o seu caráter objetivo, acrescenta 

Morente48. 

 

Vale frisar a visão de Reale, tomada a partir da “teoria dos objetos”, à luz da deontologia, 

das categorias do ser e do dever ser, concluindo pela impossibilidade de admitir como válidas as 

idéias de Scheler ou de Hartmann sobre os valores como “objetos ideais”, afirmando49 

 

Na realidade, enquanto se reduz o valor a um objeto ideal, permanece-se 

numa posição bidimensional, com uma bifurcação em virtude da qual o 

fato é considerado mero suporte de uma norma jurídica, empregando-se 

                                                           
46 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Uma nova crítica do direito. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2002, pp. 169-172.  
47 MORENTE, Manuel Garcia. Fundamentos de filosofia.. Lições Preliminares. Trad. Guilhermo de la Cruz 
Coronado. São Paulo: Mestre Jou, 1980, pp. 300-302.  
48 Idem, p. 298. 
49 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. São Paulo: Saraiva, 2000,  p. 59. 
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o valor tão-somente como elemento de qualificação da norma e seu 

complemento 

 

Contrapondo-se às teorias de Scheler e Hartmann de que os valores representavam uma 

“qualidade do ser”, ou do “ente”, correspondendo a um objeto ideal, não reunindo, assim, a 

condição de objetividade em si e por si, própria dos objetos ideais, Reale, ainda assim, sustenta o 

caráter objetivo dos valores destacando a sua natureza histórica, fruto da projeção de um valor-

fonte que é a pessoa humana e por ser o homem um ser originário e radicalmente histórico50. 

 

O valor, diz Reale51 

 

não é a projeção da consciência individual, empírica e isolada, mas do 

espírito mesmo, em sua universalidade, enquanto se realiza e se projeta 

para fora, como consciência histórica, na qual se traduz a interação das 

consciências individuais, em um todo de superações sucessivas 

. 

os valores, em última análise, obrigam, porque representam o homem 

mesmo, como autoconsciência espiritual; e constituem-se na História e 

pela História porque esta é, no fundo, o reencontro do espírito consigo 

mesmo 

 

O valor, em suma, é entendido como uma entidade móvel, algo que se constitui pela 

historicidade, não permite estagnação e, portanto, distinto do conceito abstrato, nada tendo a ver 

com a concepção metafísica. 

 

Tal posição coloca-se em sintonia com a visão de Morente, de que a noção de valor reside 

na idéia de que não são e, portanto, despiciendo o dilema entre ser, coisas, ou impressões, 

resultando daí que os valores não são, mas valem. Assim, a afirmativa de que uma coisa vale, não 

diz nada acerca do ser, mas, tão somente que não é indiferente (essência do valer – daí dizer-se 

que o valor é não ser indiferente, valor é uma qualidade, decerto uma qualidade irreal, nem real 

nem, tampouco, ideal, pois não é coisa), característica essa que contrapõe o valor ao ser. 

                                                           
50 Idem, p. 93. 
51 Idem,  pp. 171-187  
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Em conclusão, após analisar, ainda que de forma perfunctória, a questão do que são os 

valores, resta destacar quais aqueles que mais precisamente nos interessam, considerando a 

vedação da utilização de tributos com efeito de confisco, que se pretende examinar, como objeto 

da presente dissertação de mestrado.   

 

Destacamos, pois, os valores da JUSTIÇA, IGUALDADE, SOLIDARIEDADE e 

LIBERDADE, que constituem os sustentáculos do próprio Estado Democrático de Direito, 

conforme referência expressa do nosso legislador constituinte de 1988 e no qual se assentam os 

pressupostos teóricos do SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL. 

 

A JUSTIÇA por ser, na verdade, o maior dos valores, aquele a partir do qual se irradiam 

todos os outros.  

 

A IGUALDADE por ser o valor que possibilita a materialização dos ideais de justiça, 

possibilitando a convivência harmônica entre os homens e que se cumpram, assim, os desideratos 

do Estado Democrático de Direito assumidos pelo legislador constituinte de 1988.  

 

A SOLIDARIEDADE por ser valor que permite assentar as razões para o próprio 

“DEVER DE TRIBUTAR”, forma participativa, pela qual se dá o financiamento do Estado, pela 

via dos tributos.   

 

E por fim, a LIBERDADE por ser valor que nos permite entender a própria noção de 

tributo, e em contrapartida o conceito do Poder de Tributar do Estado, que no dizer de Ricardo 

Lobo Torres,52 nasce no espaço aberto pela autolimitação da liberdade e constitui o preço da 

liberdade, mas por ela se limita e pode chegar a oprimi-la, se o não contiver a legalidade.  

 

Podemos afirmar, ainda, que os valores, de vez que suportam os princípios, fornecendo-

lhes conteúdo e o mais importante, APONTANDO OS FINS QUE DEVEM PERSEGUIR, são 

elementos indispensáveis para compreender conceitos como o da vedação da utilização de 

tributos com efeito de confisco, suportados que são, entre outros, nos pressupostos valorativos de 
                                                           
52 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: os d ireitos humanos e a 
tributação. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 3.  
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justiça e dignidade humana, fundamentos do próprio Estado Democrático de Direito, conforme 

explicitado pelo legislador constituinte de 1988. 

 

Não estamos, por óbvio, a falar de um sistema suprajurídico de valores, como aqueles que 

retratam o cerne das idéias jusnaturalistas, mas valores vertidos em princípios jurídicos 

positivados e que constituem, na visão de Willis Santiago,53 instrumentos de destaque na adoção 

de um “modelo epistemológico que supere a antítese entre aquele do positivismo normativista, 

axiologicamente neutro, e o seu oposto jusnaturalista, das mais diversas formas”. 

 

Chamamos à atenção, portanto, para o vivenciamento do novo paradigma do pós-

positivismo, que malgrado as dificuldades, busca superar as limitações impostas pelo modelo 

positivista, partindo da premissa de que o aspecto ético não deve ser descartado do direito e que 

os valores constituem fator de importância na apreciação da lei e da norma dela decorrente, 

realçando, ademais, a questão dos princípios, que elevada ao status constitucional adquire foro de 

juridicidade normativa, regulando os parâmetros norteadores de um direito tributário, no qual a 

autoridade não está simplesmente atrelada à lei, mas também à moral, à justiça.  

 

 É, portanto, a partir da inclusão da noção de valores que poderá ser possível buscar um 

melhor entendimento do real significado da vedação constitucional da utilização de tributo com 

efeito de confisco, princípio que tendo natureza de norma traz em si mesmo a noção de valor, 

incorporando no caso brasileiro todos aqueles que servem de sustentação à concepção do Estado 

Democrático de Direito modelado pelo legislador constituinte de 1988.    

 

A análise do significado do efeito de confisco em sede tributária deverá ser realizada a 

partir de um processo argumentativo que inclua não somente os raciocínios que conformam a 

elaboração teórica da dogmática jurídica, bem como os mecanismos de interpretação e aplicação 

do Direito, mas, também, o processo que envolve o próprio discurso legislativo, aquele da 

produção da lei, como ressalta Atienza,54 pois não se pode deixar de admitir que o princípio da 

                                                           
53 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Tória da ciência jurídica. São Paulo: Saraiva, 2001, pp. 116-117.  
54 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. Trad. Maria Cristina Guimarães 
Cupertino. São Paulo, Landy, 2002,  pp. 315 – 320.  
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vedação de utilização de tributo com efeito de confisco antes mesmo de dirigir-se ao aplicador da 

lei, vincula, originariamente, o próprio legislador. 

 

 

2.2. Princípios constitucionais como elementos de renovação e harmonização do sistema jurídico 

 

 

A importância da temática relacionada aos princípios constitucionais constitui ponto 

relevante nos tempos atuais, em que as demandas e pressões da sociedade por seus direitos 

implicam, por outro lado, no fato de não se poder mais permitir uma hermenêutica constitucional 

atrelada, tão somente, aos termos de uma visão de mero enquadramento de subsunção do fato à 

norma, em detrimento da observância de uma teoria principiológica, a ser utilizada como 

instrumento de oxigenação, renovação e harmonização do sistema jurídico, tarefa esta que a lei, 

dificilmente, tem condições de realizar. 

 

A própria noção polissêmica e geralmente vaga da linguagem jurídica são pontos que 

levam à necessidade de uma busca pelos fundamentos determinantes da teoria dos princípios, já 

que a interpretação constitucional fulcrada na tradicional metódica jurídica de subsunção do fato 

à norma, encontra-se superada e insuficiente, exigindo do intérprete uma busca pela valoração, 

que vai desaguar, em última análise, na questão principiológica. 

 

Ressalte-se, finalmente, de que a importância do argumento válido utilizado nas decisões 

das questões jurídicas complexas, sem incorrer no erro de deixar a solução abandonada ao sabor 

do puro decisionismo, nem sempre aponta para decisões estanques, a existência de uma resposta 

única, o que põe mais uma vez em relevo a questão principiológica. 

 

O conhecimento dos princípios e a habilidade em manejá-los, constituem, sem dúvida, 

ponto de distinção que separa o jurista daquele que apenas manuseia os textos legais pretendendo 

aplicá-los indistintamente, num procedimento desconectado dos elementos que fundamentam o 

ordenamento jurídico, enquanto sistema. 
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De início, deve-se considerar que o conceito de princípio constitucional não pode ser 

tratado sem a devida correlação com a idéia de princípio no Direito, na ciência do direito, onde 

encontra a sua fundamentação, sendo necessário, desde logo, tentar visualizar sua conceituação a 

partir da Teoria do Direito, até chegar à sua caracterização no âmbito do Direito Constitucional, 

analisando o reflexo da sua positivação no corpo das constituições contemporâneas, 

desvendando, então, a importância de seu papel como elemento de harmonização e renovação do 

sistema jurídico.  

 

Cumpre, portanto, como ponto de partida, levantar a noção de princípio fora da ciência 

jurídica, para depois, buscar a sua idéia no interior do sistema jurídico positivo. 

 

Segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda55, princípios  

 

são proposições diretoras de uma ciência, às quais todo o 

desenvolvimento posterior dessa ciência deve estar subordinado, ou, 

ainda, proposição que se põe no início de uma dedução, e que não é 

deduzido de nenhuma outra dentro do sistema considerado 

  

O conceito de princípio jurídico tem sido alvo de várias abordagens teóricas no âmbito da 

Teoria do Direito, desde a década de 1950 até os dias atuais, tanto no âmbito da doutrina 

nacional, quanto estrangeira. 

 

No âmbito do direito e seguindo o ensinamento de Cármen Lúcia Rocha56, na idéia de 

princípio repousa a essência de uma ordem, seus parâmetros fundamentais e direcionadores do 

sistema normado. Deduz-se daí, que dos princípios se retiram os balizadores que fundamentam e 

norteiam determinado ordenamento jurídico, condição na qual sua importância torna-se 

inquestionável, servindo de suporte à interpretação do espírito do próprio sistema no seu todo. 

 

                                                           
55 HOLANDA, Aurélio Buarque. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, p. 
1393.  
56 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 
1994,  p.21. 
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Assim, vale referir a opinião de autores como Esser57, que distinguiu os princípios das 

normas, tratando-as como tipos distintos, muito embora destacando a idéia de que o conceito de 

norma era sobreposto ao conceito de princípio e Dworkin58 que pacificou a distinção entre regras 

e princípios como espécie do gênero norma de direito, proclamando a natureza normativa dos 

princípios e sua distinção, como elementos genéricos, que não se aplicam automaticamente, mas, 

ao contrário, “enuncia uma razão que conduz o argumento em certa direção”59, das denominadas 

regras, essas últimas mostrando uma diferença de cunho lógico, já que se aplicam na base do 

tudo-ou-nada, entendendo-se daí que ou a regra é válida e deve ser aceita ou, simplesmente, não é 

válida e não deve ser aceita, não contribuindo em nada aquilo que dispõe para a solução de um 

determinado caso concreto. 

 

Atualmente, conforme o magistério de Espíndola, referindo-se aos trabalhos 

desenvolvidos por Perez Luño e Garcia de Enterria, já se tem evoluído muito mais, chegando-se a 

distinguir, no gênero norma, uma outra espécie normativa: os valores.  Desta forma, norma seria 

o gênero do qual os princípios, as regras e os valores são espécies60. 

 

É certo, portanto, que o desenvolvimento das construções teóricas da noção de princípios 

em direito, tem sido levado a cabo, em bases bem assentadas, de sorte que, atualmente, existe um 

verdadeiro consenso em reconhecer aos princípios jurídicos o status de norma de direito, 

superando a vetusta visão positivista que atribuía aos princípios posição meramente coadjutora, 

subsidiária, desempenhando uma função auxiliar e simplesmente integrativa na tarefa de 

aplicação do direito. 

 

Assim, a normatividade dos princípios jurídicos e que lhe confere positividade e 

vinculatividade, normas que obrigam e servem de paradigma à interpretação e aplicação dos 

textos legais, é algo que se depreende não somente dos princípios contemplados, expressa ou 

implicitamente, no âmbito do ordenamento jurídico, mas também daqueles que defluem da lógica 

do próprio sistema jurídico em particular.  

                                                           
57 ESSER, Josef. Principio y norma en la elaboración  jurisprudencial del derecho privado. Barcelona: Bosch, 1961.   
58 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Márcio Pugliese. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
59 Idem, p. 41. 
60 ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002,  pp. 
66-67. 
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Neste particular, os princípios representam o perfil da solução, não a solução ela mesma, 

conforme muito bem explicita Esser61. 

 

Não foi sem sacrifício, todavia, que o desenvolvimento da natureza normativa dos 

princípios criou raízes no seio da ciência jurídica, sendo o resultado do antigo embate teórico 

entre duas correntes do direito, que ao longo da história se superaram e foram, continuadamente, 

retrabalhadas, o jusnaturalismo e o positivismo jurídico. 

 

Fato bem destacado do ensinamento doutrinário de Bonavides62 é o de que a busca pela 

normatividade dos princípios jurídicos teve início, ainda, na fase jusnaturalista do direito, que os 

posicionou, porém, em esfera abstrata e metafísica, como elementos inspiradores de um ideal de 

justiça.  

 

De se ver, todavia, que na fase do jusnaturalismo, até pela própria forma pela qual a 

questão principiológica era abordada, o aspecto de sua normatividade era, ainda, tratado de modo 

totalmente desprezível.  

 

Com o advento do juspositivismo os princípios passaram a ser inseridos nos Códigos, já 

agora como fontes normativas, suprindo os vazios e lacunas que as leis não podem preencher, 

revestindo-se, todavia, de um caráter, ainda, precário de normatividade, que somente veio a 

adquirir foros de prevalência, com o advento das correntes pós-positivistas. 

 

Com o pós-positivismo os princípios passaram a ser inseridos nos textos constitucionais, 

numa grande mudança de enfoque, saltando dos Códigos, para os textos constitucionais, do 

âmbito do direito privado, para o do direito público, e, como conseqüência, adquirindo status de 

fundamento axiológico e normativo do ordenamento jurídico, assumindo, assim, uma postura 

muito mais avançada do que aquela que a visão integradora do direito lhe reservou durante a fase 

do vetusto positivismo, ora superada. 

                                                           
61 ESSER, Josef. Principio y norma en la elaboracion jurisprudencial del derecho privado. Barcelona: Bosch, 1961, 
p. 102, “En todo caso, “principios” son sólo el perfil de la solución, no la solución misma. Son fórmulas que operan 
en sentidos opuestos. 
62 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1994,  pp. 232-238. 
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Partindo do ensinamento de Eros Grau63, podemos dizer que a existência ou a inserção da 

noção de princípio no direito positivo, constitui elemento fundante do ordenamento jurídico e até 

mesmo quando em algumas circunstâncias não é enunciado de forma explícita, desempenha papel 

importante no processo de interpretação e aplicação do direito, o que torna a sua relevância 

inquestionável. 

 

Ainda, com Esser64, pode-se afirmar que os princípios não constituem em si mesmo 

instruções ou regras, mas a causa, critério e justificação delas próprias, como sustentação de sua 

racionalidade face ao ordenamento jurídico como um todo. 

 

Ressalte-se, todavia, que por seu conteúdo polissêmico e plurívoco, a noção de princípio 

assume variados e diferentes matizes, o que torna bastante complexo o desenvolvimento do 

estudo do tema por quem pretenda nele se aprofundar, daí a validade da separação entre princípio 

e regra apontada no início deste capítulo, como resultado do trabalho desenvolvido por 

Dworkin65 e aprofundado na doutrina nacional por Eros Grau66, que, assim, predica: 

 

... um sistema ou ordenamento jurídico não será jamais integrado 

exclusivamente por regras. Nele se compõe, também, princípios 

jurídicos ou princípios de direito. 

 

Seguindo a linha de pensamento desenvolvida por Antoine Jeammaud, Eros Grau67, 

reafirmando o caráter polissêmico da expressão princípios jurídicos, distingue os princípios 

gerais do direito daqueles que denomina princípios jurídicos que constituem regras jurídicas. 

Estes últimos (os princípios jurídicos que constituem regras jurídicas), não podem ser valorados 

como verdadeiros ou falsos, mas tão-somente como vigentes e/ou eficazes ou como não vigentes 

e/ou não eficazes, pertencem à linguagem do direito. Já os primeiros, os princípios gerais de 

direito, pertencem à linguagem dos juristas e refletem, de forma sintética, o conteúdo e as 

grandes tendências do direito positivo. 

                                                           
63 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo, Malheiros, 2002, p. 81. 
64 ESSER, Josef. Principio y norma en la elaboración  jurisprudencial del derecho privado. Barcelona, Bosch, 1961, 
p. 66, “(.....) el principio no es en sí mismo una “instrucción”, sino causa, criterio y justificación de ésta.”  
65 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
66 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 84.  
67 Idem,  p. 84-85. 
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Cabe destacar, por sua importância vital, a distinção feita, primeiramente por Eros Grau, 

que aparta a noção de regras jurídicas daquela reservada aos princípios jurídicos, como espécie 

do gênero norma jurídica, observando na linha do pensamento de Jorge Miranda, que os 

princípios não se colocam além ou acima do Direito, ou do próprio Direito Positivo, mas fazem 

parte do complexo ordenamental, não se contrapondo às normas, e sim às regras, pois as normas 

é que se dividem em princípios e regras68. 

 

Como contribuição importante no âmbito da doutrina nacional cabe destacar, igualmente, 

a visão de Ivo Dantas69, acerca da questão principiológica, mormente quando enfocada no campo 

constitucional. 

 

Trabalha o mestre da Faculdade de Direito do Recife, com a distinção entre os conceitos 

de princípios e normas, afirmando que as normas não podem ser deduzidas logicamente da ordem 

jurídica como ocorre com os princípios, devendo estar expressamente consagradas no texto de 

direito positivo. 

 

Entende, ainda, que os princípios podem ser identificados por meio de pressupostos 

filosóficos, a exemplo do Direito Natural, ou, ainda, pela via lógica, com base no direito positivo, 

admitindo a superioridade dos princípios em relação às normas, uma hierarquização deduzida da 

própria disposição tipológica dos princípios no texto constitucional. 

 

Deste modo, hierarquiza os princípios constitucionais fundamentais, que são superiores 

aos princípios constitucionais gerais, que por sua vez prevalecem em relação às normas setoriais, 

destacando, ainda, a forma interligada como esses três tipos de normas funcionam, tudo dentro de 

um mecanismo que, segundo o autor, determina a própria condição de validade e 

constitucionalidade do sistema. 

 

No âmbito da doutrina estrangeira trazemos à baila o ensinamento de Canotilho70, acerca 

da distinção entre regras e princípios, que por sua importância e interesse, por ser um autor de 

                                                           
68 ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002,  pp. 
128-129. 
69 DANTAS, Ivo. Princípios constitucionais e interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1995.  
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língua portuguesa, com grande influência nos doutrinadores brasileiros, que versam sobre o tema 

constitucional, merece o devido destaque: 

 

Saber como distinguir, no âmbito do superconceito norma, entre regras e 

princípios, é uma tarefa particularmente complexa. Vários são os 

critérios sugeridos: 

- o grau de abstracção: os princípios são normas com um grau de 

abstracção relativamente elevado; de modo diverso, as regras possuem 

uma abstracção relativamente reduzida. 

- grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os 

princípios, por serem vagos e indeterminados, carecem de mediações 

concretizadoras (do legislador? Do juiz?), enquanto as regras são 

susceptíveis de aplicação direta. 

- carácter de fundamentalidade no sistema de fontes de direito: os 

princípios são normas de natureza ou com um papel fundamental no 

ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema das 

fontes (ex: princípios constitucionais) ou à sua importância estruturante 

dentro do sistema jurídico (ex: princípio do Estado de Direito). 

- proximidade da idéia de direito: os princípios são standards 

juridicamente vinculantes radicados nas exigências de justiça (Dworkin) 

ou na idéia de direito (Larenz); as regras podem ser normas vinculantes 

com um conteúdo meramente formal. 

- natureza normogenética: os princípios são fundamento de regras, isto 

é, são normas que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, 

desempenhando, por isso, uma função normogenética fundamentante. 

(negrito nosso) 

 

 A distinção entre princípios e regras não é algo muito simples, em primeiro lugar pelo fato 

de nem sempre ficar clara a noção de que os princípios tenham uma função meramente retórica 

ou apenas argumentativa e em segundo lugar pelo fato de que embora os princípios e regras 

pertençam a uma mesma família, constituindo espécies do gênero norma, sejam distinguidos pela 

diferença de grau ou pelo viés qualitatitvo. Quanto ao primeiro problema resta deixar claro que os 

                                                                                                                                                                                            
70 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Livraria Almedina, 1992,  pp. 166-168. 
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princípios apresentam uma característica de multifuncionalidade, abrangendo tanto o lado 

argumentativo quanto o lado retórico. 71 

 

 Conclui Canotilho,72 dissertando acerca dos princípios, que prefere admitir a distinção 

entre princípios e regras pelo viés qualitativo, elencando, entre outras, as seguintes diferenças:  

 

As diferenças qualitativas traduzir-se-ão, fundamentalmente, nos 

seguintes aspectos: (a) os princípios são normas jurídicas impositivas de 

uma optimização, compatíveis com vários graus de concretização, 

consoante os condicionailismos fácticos e jurídicos; as regras são normas 

que prescrevem imperativamente uma exigência (impõem, permitem ou 

proíbem) que é ou não é cumprida (...); a convivência dos princípios é 

conflitual (Zagrebelsky); (b) a convivência de regras é antinômica; os 

princípios coexistem; as regras antinômicas excluem-se; (c) 

conseqüentemente, os princípios, ao constituírem exigências de 

optimização, permitem o balanceamento de valores e interesses (não 

obedecem, como regras, à ‘lógica do tudo ou nada’), consoante o seu 

peso e a ponderação de outros princípios eventualmente conflitantes; (d) 

as regras não deixam espaço para qualquer outra solução, pois se uma 

regra vale (tem validade) deve cumprir-se na exacta medida das suas 

prescrições, nem mais nem menos; (e) em caso de conflito entre 

princípios, estes podem ser objecto de ponderação, de harmonização, 

pois eles contém apenas ‘exigências’ ou standards que, em primeira 

linha (prima facie), devem ser realizados; (f) as regras contém ‘fixações 

normativas’ definitivas, sendo insustentável a validade simultânea das 

regras contraditórias; (g) os princípios suscitam problemas de validade e 

peso (importância, ponderação, valia); (h) as regras colocam apenas 

questões de validade (se elas não são correctas devem ser alteradas) 

 

 Sem dúvida, o entendimento de Canotilho é por todos os motivos uma referência, razão 

pela qual optamos referi-lo na íntegra, evitando, assim, qualquer distorção que uma paráfrase do 

texto do autor pudesse acarretar, pela precisão com que aborda as várias nuances da questão 

                                                           
71 Idem, pp. 166-168. 
72 Idem, pp. 166-168. 
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principiológica, deixando clara a importância do tema para todos aqueles que se dediquem ao 

trabalho de interpretação das leis e aplicação das normas em qualquer ordenamento jurídico. 

  

Não bastasse o destaque, em sede doutrinária, dos inúmeros trabalhos desenvolvidos 

acerca do tema relacionado com os princípios constitucionais, questão que se entende como uma 

das mais delicadas no âmbito do direito constitucional contemporâneo, não há dúvida de que no 

tocante à busca por soluções adequadas das demandas e questões complexas que emergem 

diariamente no seio da sociedade, sem a previsão explícita do legislador constituinte ou ordinário, 

por meio de regras, se faz necessário o manuseio competente de uma dogmática principialista 

ancorada em valores e princípios plasmados no seio do texto constitucional ou que decorram de 

sua consistência lógica. 

 

No momento histórico do pós-positivismo, a constitucionalização dos princípios de direito 

abre um capítulo rico e inovador dentro do direito constitucional contemporâneo, convertendo-se, 

segundo Bonavides73, em ponto de destaque, não se podendo entender os novos rumos do direito 

constitucional moderno sem adentrar nas sendas da teoria dos princípios. 

 

Urge destacar, de pronto, que a constitucionalização dos princípios jurídicos e a mudança 

de enfoque, passando-se da prevalência do direito privado para o direito público, constituiu, na 

verdade, utilizando-se do dizer de Bonavides74, uma clara revolução principial. 

 

Nota-se, portanto, no evolver do crescimento da carga normativa dos princípios, dentro da 

superação das concepções que surgiram com o jusnaturalismo e chegaram ao pós-positivismo, 

uma evolução epistemológica no âmbito da ciência do direito, que resultou na ampliação do grau 

de importância com que se revestem os princípios jurídicos e, mormente, os princípios 

constitucionais na atualidade. 

 

É a abordagem dos princípios que determina, em suma, no âmbito constitucional, os 

parâmetros balizadores para uma interpretação eficaz do texto constitucional, descartando a 

                                                           
73 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1994,  p. 253. 
74 Idem, pp. 232-262. 
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noção equivocada de Lassalle da Constituição como “folha de papel”, e destacando, por outro 

lado, a força normativa da constituição, no dizer de Hesse75, para quem 

 

 

se os pressupostos da força normativa encontrarem correspondência na 

Constituição, se as forças em condições de violá-la ou de alterá-la 

mostrarem-se dispostas a render-lhe homenagem, se, também em tempos 

difíceis, a Constituição lograr preservar a sua força normativa, então ela 

configura verdadeira força viva capaz de proteger a vida do Estado 

contra as desmedidas investidas do arbítrio 

 

Assim, o tema dos princípios veio para ficar, com destaque, tanto na área da Ciência 

Jurídica em geral, como no campo do Direito Constitucional, em particular. 

 

Os princípios constitucionais, inseridos no texto da Lei Maior, cúspide normativa dos 

estados democráticos de direito transmudaram, segundo Espíndola76, de juridicidade e 

propuseram novas e complexas questões à jusconstitucionalística contemporânea. Daí que, 

conceituá-los, lançando luzes para a sua correta compreensão, interpretação e aplicação, constitui 

alguns dos desafios colocados aos juristas da atualidade, servindo de pauta e parâmetro para a 

avaliação de todos os conteúdos constitucionais, representando, no entendimento de Bonavides77, 

o fundamento de um sistema jurídico legítimo. 

 

A importância dos princípios positivados, inseridos no texto constitucional é 

inquestionável, posto que deles resulte a ordenação dos preceitos constitucionais segundo uma 

estrutura hierarquizada e dentro de uma concepção de que a interpretação das regras inseridas no 

texto constitucional e fora dele é determinada, sem dúvida, pelos princípios, tanto os 

contemplados expressa ou explicitamente, no âmbito do ordenamento jurídico, mas também 

aqueles que defluem do seu sistema.78 

                                                           
75 HESSE, Konrad. A  força normativa da constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Fabris,  
1991, p. 25.      
76 ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 35. 
77 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1994,  pp. 260-261. 
78 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1996, Trad. A. Menezes Cordeiro, 2ª Edição, que contestando (pp. 28-31) a utilização de 
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Neste particular e dentro desta perspectiva tem-se, como exemplo, o conceito exposto no 

§ 2º, do art. 5º, da Constituição Federal do Brasil, de 1988, perfeita norma de abertura que tem 

permitido a interpretação extensiva, em sede tributária, pelo Supremo Tribunal Federal, visando a 

aplicação de princípios elencados no rol dos direitos fundamentais e que será objeto de nossa 

apreciação no decorrer deste trabalho. 

 

Ultrapassada a caracterização dos princípios de direito, cabe demonstrar a importância 

daqueles que, de forma expressa ou implícita, estão inseridos na formação do que, utilizando uma 

denominação cunhada por Hesse79, denominaríamos de vontade da Constituição, os princípios 

constitucionais, que impõem os fundamentos necessários à concretização das regras de direito e 

condicionam, mediante a sua aplicação, valoração e hierarquia as premissas para a interpretação 

legítima do texto normativo das cartas constitucionais, ensejando, de pronto, o estudo de alguns 

problemas teóricos, tais como, a função normativa dos princípios, os conflitos entre princípios e a 

sua hierarquização. 

 

Do ensinamento advindo da doutrina esposada por Eros Grau80 e adentrando o tema das 

antinomias jurídicas, há que se considerar o fato de que em se tratando de princípios, a opção do 

intérprete por um deles em detrimento de outro não implica o reconhecimento de uma antinomia, 

nem na necessidade de que um deles seja extirpado do sistema. A adoção de um princípio em 

detrimento de outro não deixa de lado a hipótese de que em outra situação, diante de outro fato 

concreto, o princípio deixado de lado venha a ser, desta feita, utilizado. 

 

Portanto, ao lado das antinomias jurídicas próprias, que norteiam as premissas que irão 

regular a priorização de uma regra em detrimento de outra, no caso de conflito, utilizando-se os 

conhecidos critérios cronológicos, hierárquicos ou de especialidade, comuns na solução desses 

                                                                                                                                                                                            
sistema segundo a concepção lógico-formal ou axiomático-dedutiva na Ciência do Direito e de que a lógica não é 
condição necessária nem suficiente para um pensamento jurídico correto, que por sua vez ocorrem fora do âmbito da 
lógica formal, na página 77 de sua obra entende a concepção de sistema como uma ordem axiológica ou teleológica 
de princípios gerais de Direito no qual o elemento de adequação valorativa se dirige mais à característica de ordem 
teleológica e o da unidade interna à característica dos princípios gerais, ressaltando ademais a sua natureza aberta no 
sentido de algo em constante aprimoramento, de caráter dinâmico, assumindo, pois, a estrutura da historicidade (p. 
107).  
79 HESSE, Konrad. A  força normativa da constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Fabris,  
1991, pp. 19-20.      
80 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2002, pp. 105-106. 
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tipos de questões, refere-se a doutrina, ainda, ao que denomina de antinomias jurídicas 

impróprias, caso em que o conflito de normas não conduz  à eliminação de uma delas do sistema 

e que caracteriza a questão do conflito entre princípios. 

 

Em resumo, diríamos, acompanhando Eros Grau81, que o conflito entre normas se dá no 

campo das antinomias jurídicas próprias, enquanto que o conflito entre princípios, e aqui se fala 

de princípios constitucionais, ocorre no âmbito das antinomias jurídicas impróprias, onde, na 

verdade, inexiste a necessidade da extirpação do sistema daquele princípio que não foi aplicado 

ao caso concreto, por ser considerado inadequado à hipótese veiculada. Detecta-se a 

incompatibilidade, não havendo, porém, a necessidade de exclusão da norma incompatível com o 

sistema. 

 

No tocante ao problema da hierarquização dos princípios constitucionais, tema já 

ventilado anteriormente, quando expomos a visão de Ivo Dantas, não poderíamos deixar de 

comentar as idéias de Souto Maior82, que destaca a distinção tradicional entre normas e 

princípios, afirmando que os princípios são normas de direito, deixando claro ser este um dos 

temas mais caros do direito constitucional contemporâneo. 

 

Entende Souto Maior que existem princípios cuja importância sobressai em relação a 

outras normas da Constituição, procurando definir a existência de uma hierarquia entre princípios 

e não somente entre normas e princípios, tentando, ainda, estabelecer a importância prática que a 

hierarquização de princípios assumiria no texto da Constituição Federal do Brasil de 1988. 

 

Partindo da própria disposição tipológica e da estruturação normativa observada no texto 

constitucional de 1988, Souto Maior admite que não somente houve a admissão pelo legislador 

constituinte da hierarquização de princípios, já que em seu Título I enumera os princípios 

fundamentais que subordina outros princípios e normas no restante do corpo da Constituição. 

 

                                                           
81 Idem, pp. 105-110. 
82 BORGES, José Souto Maior. Pró-dogmática: por uma hierarquização dos princípios constitucionais. São Paulo: 
Malheiros, 1993,  p. 143. 
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Como conseqüência prática desse entendimento, admite Souto Maior que em função da 

dita hierarquização de princípios, uns podem ser reformados, enquanto outros não podem ser 

objeto de reforma, incluindo entre estes últimos, com base no preceito limitador do § 4º, do art. 

60, da Constituição Federal de 1988, os princípios fundamentais do Título I, que entende sejam 

dotados de uma natureza rígida, funcionando como cláusulas pétreas, na visão do antes citado 

artigo. 

 

Pelo exposto, e tendo em vista o entendimento arraigado da igual dignidade das diversas 

normas da Constituição, que podem ter, no entanto diferentes níveis de densidade normativa, 

Souto Maior parece admitir uma hierarquia normativa entre os princípios da Constituição, a 

despeito da posição adotada por alguns doutrinadores que em que pese admitirem uma hierarquia 

axiológica, não comungam com uma hierarquia normativa nos moldes como entende existir 

Souto Maior. 

 

Dentro da teoria dos princípios, não há como negar a natureza de norma, de preceito 

jurídico aos princípios constitucionais, se bem que com características bem distintas das regras de 

direito, evidenciando, antes de tudo, opções políticas determinantes do conteúdo do Estado. 

 

Neste sentido, destaca Cármem Lúcia Rocha83, as seguintes características evidenciadoras 

da natureza dos princípios constitucionais, tais como: generalidade; normatividade jurídica; 

complementaridade; vinculabilidade; dimensão axiológica, objetividade e primariedade. 

 

Para a pesquisadora mineira a primariedade, entre outras, seria a característica mais 

importante dos princípios constitucionais, na medida em que seriam os primeiros no interior do 

sistema, dele decorrendo outros princípios e normas jurídicas, característica que seria secundada 

pela dimensão axiológica, reflexo do conteúdo ético de que são dotados e pela vinculabilidade, já 

que as regras e princípios constitucionais estão vinculados de forma direta ao comando 

principiológico que rege a Constituição. 

 

                                                           
83 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 
1994,  pp. 29-46. 
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Finalmente, não poderíamos deixar de comentar as idéias levantadas por Bonavides84, que 

nos legou em seu Curso de Direito Constitucional, uma alentada abordagem sobre o tema dos 

princípios constitucionais. 

 

Em sua obra, Bonavides destaca a importância da teoria material da constituição, que 

marcou, por assim dizer, o momento da introdução dos princípios de direito no âmbito dos textos 

constitucionais contemporâneos, levando, no dizer do mestre, à criação de Estados Principialistas, 

fundados, por sua vez, em conceitos de justiça, razão, liberdade, igualdade e participação 

democrática. 

 

Alerta, ademais, que os princípios constitucionais, estejam inseridos expressa ou 

implicitamente no texto constitucional, representaram um avanço notável na juridicidade dos 

textos constitucionais da segunda metade deste século, operando uma verdadeira revolução no 

âmbito do constitucionalismo contemporâneo. 

 

Reconhece com todas as letras a posição de que os princípios são normas jurídicas e que 

regras e princípios são espécies do gênero norma, aduzindo, com base em Esser, que os 

princípios são partes do sistema de normas. 

 

Conclui Bonavides85, de forma magistral, que 

 

Tudo quanto escrevemos fartamente acerca dos princípios, em busca de 

sua normatividade, a mais alta de todo o sistema, porquanto quem os 

decepa arranca as raízes da árvore jurídica, se resume no seguinte: não 

há distinção entre princípios e normas, os princípios são dotados de 

normatividade, as normas compreendem regras e princípios, a distinção 

relevante não é, como no primórdios da doutrina, entre princípios e 

normas, mas entre regras e princípios, sendo as normas o gênero, e as 

regras e os princípios a espécie. Daqui já se caminha para o passo final 

da inclusão teórica: a demonstração do reconhecimento da superioridade 

e hegemonia dos princípios na pirâmide normativa; supremacia que não 

                                                           
84 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1994,  pp. 228-266. 
85 Idem,  p. 259. 
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é unicamente formal, mas, sobretudo material, e apenas possível na 

medida em que os princípios são compreendidos e equiparados e até 

mesmo confundidos com os valores, sendo, na ordem constitucional dos 

ordenamentos jurídicos, a expressão mais alta da normatividade que 

fundamenta a organização do poder. 

 

 De resto não poderíamos omitir o entendimento esposado por Alexy86, que na esteira do 

entendimento de Dworkin, procede à distinção entre regras e princípios, de uma forma que 

merece a nossa atenção. 

 

Deste modo, os princípios são mandamentos de otimização, ou seja, normas que ordenam 

que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e materiais 

existentes, podendo, assim, serem cumpridos em diferentes graus, conforme as condições 

materiais e jurídicas reinantes. 

 

Já as regras, no entanto, são normas que somente poder ser cumpridas ou não-cumpridas, 

no âmbito, é lógico, do que é material e juridicamente possível, o que significa dizer que a 

diferença entre regras e princípios é qualitativa e não de grau. 

 

Utiliza-se ainda o mestre da noção de colisão de princípios e de regras, como meio para 

distingui-los, já que o conflito entre regras se dá no âmbito da validade, dentro da noção da 

aplicação da teoria do tudo ou nada de Dworkin, enquanto o conflito entre princípios se dá no 

âmbito do peso atribuído a cada um deles em face de um caso concreto, ou seja, do valor, 

significando que a exclusão da aplicação de um princípio na apreciação de um caso concreto não 

o exclui do sistema jurídico em questão, o que não ocorre com as regras, que somente não serão 

aplicadas no caso de não serem válidas, sendo, assim, excluídas do sistema. 

 

Ficou claro, ante a exposição até aqui despendida, que os princípios constitucionais 

constituem a pedra angular, o fundamento e pressuposto que embasa todo o sistema jurídico 

constitucional, entendendo-se a Constituição como um sistema e não como um mero 

                                                           
86 Apud Robert. GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: 
Malheiros, 2003, pp. 172-175. 
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conglomerado de normas, dotado, por sua vez, de um caráter aberto, já que sofre influências 

várias. 

 

Os princípios constitucionais apresentam, então, um componente múltiplo, atuando na 

prática, em primeiro lugar, como um elemento vinculante para as ações do Estado, dos 

legisladores em particular e dos diversos operadores do direito, que devem se ater aos 

regramentos maiores do texto constitucional, e, em segundo lugar, desenvolvendo uma função 

que denominaríamos de arterial, visando, pela via da dialética, irrigar as normas constitucionais e 

infraconstitucionais vigentes, podendo alterá-las quando permitido, ou atualizá-las, quando 

necessário, dentro do que seria, utilizando o conceito já referido, de Canotilho, a sua função 

normogenética.  

 

Ocorre, assim, um permanente manejo sistêmico da norma jurídica, não se admitindo, 

jamais, uma inversão nesse processo, ou seja, a aplicação da norma jurídica ante a um fato 

concreto, sem antes ter havido um exame, ainda que perfunctório, da validade da interpretação 

adotada diante do estatuto principiológico vigente, sob pena de se fragmentar a coerência do 

sistema, com graves repercussões e sérios danos aos direitos dos cidadãos, à sociedade como um 

todo, desestabilizando-se as premissas que fundamentam o Estado Democrático de Direito. 

 

Assim, os princípios agem como amortecedores das pressões sociais, já que fundados em 

valores admitidos pela própria sociedade, possibilitam, ademais, uma constante oxigenação do 

texto constitucional, que diante das demandas trazidas à baila pela sociedade, necessita de 

interpretações adequadas ao caso concreto.  

 

Desta forma, não obstante a vagueza e o caráter não-unívoco dos princípios, fato que, de 

resto, serve de ferramenta àqueles que criticam a sua importância, não se pode descurar que é esta 

mesma vagueza, aliada à falta de univocidade, pontos de grande vantagem, pois servem de 

elementos para a flexibilização de sua utilização e a possibilidade de seu uso como instrumento 

de oxigenação do sistema jurídico.   
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Neste sentido, são oportunas as palavras de Cármen Lúcia Rocha87 

 

A alteração básica que se observa no conceito e na experiência da 

Constituição neste final de século está em sua dimensão principiológica, 

que lhe permite ampliar-se em sua matéria, sem estender-se, 

necessariamente, em suas regras, e alargar-se em sua aplicação e re-

criação permanente, segundo a senda traçada pelos princípios. 

 

Concluindo, pois, observa-se com nitidez a importância que exercem os princípios na 

harmonização e renovação do sistema jurídico constitucional, assumindo, assim, papel 

fundamental na construção de um mecanismo que busque a fixação da noção acerca da vedação 

constitucional da utilização de tributos com efeito de confisco, em que todos os elementos 

caracterizadores dos princípios aqui mencionados serão levados em consideração. 

 

 

2.3. A inserção dos princípios tributários no texto constitucional como garantia dos direitos 

fundamentais do cidadão na relação do Estado Tributário com o contribuinte 

 

 

Na medida em que crescem as necessidades de receita do Estado Tributário, mais evidente 

fica a saga de arrecadação desse mesmo Estado, fatores que em conjunto põem em risco os 

direitos fundamentais do cidadão.  

 

A história recente das economias capitalistas ocidentais, mormente nos países de terceiro 

mundo, como o Brasil, evidenciam a fraqueza do Estado em prover os recursos necessários ao 

desenvolvimento de políticas públicas, principalmente numa quadra em que o próprio Estado se 

vê pressionado em ampliar o leque de políticas sociais.  

 

 Dentro desse enfoque é claro o descompasso entre receita e despesa, o que por si só 

constitui a razão da exacerbação da atividade do Estado Tributário, no seu afã de arrecadar 

tributos, constituindo, destarte, uma constante ameaça à convivência harmônica que deve nortear 

                                                           
87 Apud ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional do transexual. p.86. 
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a relação jurídico-tributária com o contribuinte, resvalando, quase sempre, para a prática 

condenada da utilização de tributos com efeito de confisco. 

 

A garantia dos direitos fundamentais, nas relações estabelecidas entre o Estado Tributário 

e o contribuinte, representa, na verdade, um dos marcos de expressão de cidadania e tem, 

portanto, íntima relação com o tema da presente dissertação, qual seja a da vedação da utilização 

de tributos com efeito de confisco, pois o fato do Estado não poder prescindir da receita tributária 

para a consecução de seus objetivos, nem por isso o autoriza a invadir a seara dos direitos 

fundamentais do contribuinte, vilipendiando tais direitos, sob pena dessa prática sair do âmbito da 

legalidade, para a esfera repudiada do confisco. 

 

De se ver, ainda, que em algumas situações, embora respaldada pela legalidade formal, a 

ação do Estado Tributário em relação ao contribuinte quebra as barreiras da moralidade, marco 

regulador, por excelência, da atividade administrativa do Estado brasileiro,88 que não se estriba 

apenas no princípio da legalidade, para desenvolver as suas ações, tornando a iniciativa estatal, 

neste particular, igualmente atentatória ao princípio que veda a utilização de tributo com efeito de 

confisco.  

 

Não é por outro motivo que o Estado de Direito e muito mais ainda o Estado Democrático 

de Direito tem suas bases sob a égide de três fundamentos essenciais, quais sejam, a juridicidade, 

a constitucionalidade, e, por fim, os direitos fundamentais. 

 

Em sede tributária, os princípios constitucionais, representam, pois, o limite que assegura 

a proteção dos direitos fundamentais do contribuinte e não somente isso, mas a garantia da 

eficácia de tais direitos, de molde a evitar que as disposições principiológicas asseguradas pelo 

legislador constituinte, no âmbito da tributação, venham a constituir mera figura de retórica.  

 

Assim, é de fundamental importância entender que a constitucionalização dos princípios 

tributários e a sua ascensão ao status de cláusula pétrea, conforme entendimento do Supremo 

                                                           
88 O artigo 37 da Constituição Federal de 1988 estabelece que “a administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ....”. 
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Tribunal Federal, em julgamento paradigmático, quando da decisão acerca da 

inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 03/93, em acórdão lavrado pelo Ministro Sydnei 

Sanches, na ADIn 939-DF, constitui um dos grandes avanços da jurisprudência nacional. Neste 

julgado o STF assentou o posicionamento de que a norma do caput do art. 150 da Constituição 

Federal em vigor não deve ser interpretada em desarmonia com outros preceitos constitucionais 

da Carta Magna. E mais, que as garantias do contribuinte não se resumem apenas ao elenco de 

normas referidas na Seção II (Das Limitações do Poder de Tributar), do Capítulo I (Do Sistema 

Tributário Nacional), do Título VI (Da Tributação e do Orçamento), concluindo o Ministro que 

 

entre esses direitos e garantias individuais, estão pela extensão contida 

no § 2º, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, e pela especificação 

feita no art. 150, III, b, a garantia do contribuinte de que a União não 

criará, nem cobrará tributos no mesmo exercício financeiro em que haja 

sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. (.....) parece, assim, a 

um primeiro exame, para efeito de medida cautelar, haver afrontado o 

disposto nos referidos § 2º, do art. 5º, art. 150, III, b e § 4º, do art. 60, da 

Constituição Federal89. 

 

A inserção dos princípios tributários, em sede constitucional, representa, portanto, 

conquista notável, de vez que serve de anteparo ao poder de tributar do Estado, quando este poder 

resvala para a área da utilização das exações tributárias com efeito de confisco. 

 

Resguarda-se, assim, por meio da aplicação dos princípios constitucionais tributários, os 

direitos fundamentais do cidadão e a utilização da tributação não como um instrumento 

confiscatório, mas como elemento de superação do grande paradoxo, este que, a pretexto de 

proteger a propriedade e a liberdade, o faz, justamente, através da oposição de limites no tocante 

ao direito à propriedade e à liberdade90. 

 

Nem sempre, todavia, tal proteção acontece, pois tão logo ficam patenteados os primeiros 

sinais de descompasso entre receita e despesa públicas, restando demonstrada a insuficiência de 

                                                           
89 SCAFF, Fernando Facury. O estatuto mínimo do contribuinte. In: Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em 
Direito. Recife: Universitária, nº 11, 2000, p. 77. 
90 MARINS, James. Segurança jurídica no direito tributário. In: Revista de Estudos Tributários. Porto Alegre:  
Síntese, v. 6, nº 32, 2003, p. 131. 
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recursos do Estado para financiar com efetividade as políticas públicas voltadas ao social, duas 

providências se mostram possíveis, optando o Estado, quase sempre, por ambas, a saber: de um 

lado, o aumento da carga tributária, que tem relação direta com o tema da vedação da utilização 

de tributos com efeito de confisco, e, de outro lado, a redução de custos pela redução do nível de 

políticas públicas voltadas ao social.91 

 

Embora positivados, inseridos no texto constitucional, como é o caso brasileiro, observa-

se, com freqüência, contínuas agressões aos direitos fundamentais, sobretudo aos de 2ª geração 

(ou de 2ª dimensão)92, ou sociais, culturais e econômicos, a ponto de Bobbio93 dizer que “o 

problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de “justificá-los”, 

mas o de “protegê-los””. 

 

Nada ampara a ação do Estado empreendida de forma contrária aos ditames da lei e 

principalmente da Lei Maior, em divergência com os direitos fundamentais, num procedimento 

típico do tempo do Estado de Poder ou Estado de Polícia, onde os fins justificavam os meios, já 

que vivemos hoje, no Brasil, um Estado de Direito e, mais ainda, um Estado Constitucional, em 

que os princípios da Carta Magna devem servir de fundamento a todas as ações  dos Poderes 

Executivo, Judiciário e Legislativo, surgindo, destarte, os direitos individuais em relação ao 

Estado, verdadeiros direitos subjetivos que devem ser respeitados, entendimento acolhido pelo 

Constituinte de 1988 e plasmado na atual Constituição da República. 

 

Neste ponto, são claras as constatações de que têm ocorrido graves e contínuas agressões 

às garantias dos direitos fundamentais inseridos na Constituição em vigor, com clara repercussão 

no campo da tributação, razão da importância e atualidade do tema dos direitos fundamentais e 

sua importância em sede de direito tributário, mormente quando se analisa a questão da vedação 

da utilização de tributo com efeito de confisco, e que, felizmente, em boa hora, o Supremo 

Tribunal Federal, nossa última instância judiciária, vem enfrentando. 

                                                           
91 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: Uma Nova Crítica do Direito. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2002, p. 65. 
92 SARLET, Ingo Wolfang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 48-
50. Aqui o autor faz uma abordagem sobre ser mais apropriada a terminologia de dimensões de direitos ao invés de 
gerações de direitos, já que esta última, segundo a melhor doutrina, daria uma falsa visão da substituição gradativa de 
uma geração por outra.   
93 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Nelson Carlos Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 24. 
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A tudo isso a sociedade assiste estupefata, sem, contudo, se retrair, haja vista a quantidade 

de ações judiciais questionando tributos em todos os tribunais do país, pois a ação autoritária do 

governo em matéria tributária, conta com o aval do Poder Legislativo, como se o princípio da 

legalidade fosse insuficiente para tolher a ação do governo, o Estado Democrático de Direito 

fosse apenas obra de ficção e a relação tributária não fosse uma relação jurídica, mas uma relação 

de poder. 94 

 

O tributo, como obrigação ex lege, continua a ter como fundamento a vontade do 

legislador que, quando desvinculada dos princípios da Carta Magna, sobretudo daqueles que 

garantem os direitos fundamentais e limitam o poder de tributar do Estado, faz aflorar a 

indignação da sociedade, a desconfiança nos seus dirigentes e a procura, como última trincheira, 

pela prestação jurisdicional do Poder Judiciário. Neste sentido, parafraseando Lobo Torres,95 

podemos dizer que “o tributo nasce pela autolimitação da liberdade e por ela se limita, podendo 

oprimi-la, se não contida pela legalidade”, legalidade que entre outros desígnios deve obedecer 

aos princípios constitucionais insertos na Constituição. 

 

Não se pense, todavia, que, na prática, essa busca pela prestação jurisdicional tenha 

surtido efeitos positivos em todos os casos. Longe disso, pois a doutrina e jurisprudência 

constitucional brasileira ainda estão atadas ao sistema hermenêutico tradicional, com base lógico-

formal, ou segundo alguns doutrinadores, trilhando ainda uma fase de transição entre um 

tratamento lógico-formal das questões de direito e a aplicação de métodos atuais de conteúdo 

material-valorativo96, daí porque a luta pelo respeito aos direitos fundamentais e sua aplicação no 

campo tributário e no controle das políticas públicas deve ser buscado, também, em outros níveis, 

no Poder Legislativo, por exemplo, por meio de uma ação política desenvolvida pela sociedade 

organizada. 

 

                                                           
94 MACHADO, Hugo de Brito. A supremacia constitucional como garantia do contribuinte. Texto extraído do Jus 
Navigandi, (http:/www.jus.com.br), consultado em abril de 2002, p. 2. 
95 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário: os direitos humanos e a 
tributação - imunidades e isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, vol. III, p. 3. 
96 KRELL, Joachim Andréas. Realização dos direitos fundamentais sociais mediante controle judicial da prestação 
dos serviços públicos básicos. In: Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito. Recife: Universitária, nº 10, 
2001, p. 61. 
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Assim, na esteira do entendimento de Ricardo Lobo Torres, para quem o poder de tributar 

nasce no espaço aberto pelos direitos humanos e por eles é totalmente limitado, - entendimento 

ainda eivado da carga burguesa clássica de cunho individualista, que faz com que este autor 

admita como fundamento da imunidade tributária a liberdade individual e, ainda, que a não 

inserção dos direitos econômicos e sociais no rol dos direitos humanos, não instauram nem 

limitam o poder de tributar,97 - abstrair a questão tributária do tema dos direitos humanos é, na 

verdade, negar tais direitos, os ditos de primeira geração (dimensão), denominados de civis e 

políticos, direitos que exprimem um status negativus, para cuja obtenção não se requer uma 

prestação do Estado, ou aqueles ditos de segunda geração (dimensão), os direitos sociais, 

culturais e econômicos, que exprimem um status positivus, e que requerem, para a sua 

concretização, uma prestação do Estado. 

 

Não se pode mais aceitar a instituição de tributos irrazoáveis, desproporcionais, 

desprovidos de fundamentos justificadores, que atentem contra o princípio que veda a utilização 

de tributos com efeitos de confisco, baseados numa visão legalista burguesa ou numa legalidade 

racional, como fundamentos da preponderância do Estado, sendo de se encarar de forma limitada 

a tese da potestade tributária, entendida esta de acordo com o direito da sociedade, o direito de 

cada contribuinte, em outras palavras, uma potestade tributária exercida nos limites da lei, sem 

descurar da necessidade de conservar intacta a plêiade de direitos inatos e inalienáveis do homem 

e do cidadão, como fundamentos da imposição tributária.98 

 

De se notar, portanto, que o Estado, mormente nos países emergentes, submetidos ao jugo 

de um capitalismo perverso, encontra-se cada vez mais distante da sociedade, assumindo 

posições que agridem os cidadãos, com a tributação sendo utilizada como política de dominação, 

demonstrando, por outro lado, uma crônica incapacidade em promover de forma eficaz políticas 

públicas que beneficiem a sociedade como um todo. 

 

                                                           
97 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário: os direitos humanos e a 
tributação - imunidades e isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, pp. 13-14. 
98 NOGUEIRA, Alberto. A Reconstrução dos direitos humanos da tributação. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, pp. 
94-97. 
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Vive-se, portanto, no dizer de Hannah Arendt, uma crise da era moderna, que começou 

com a “expropriação dos pobres”, o que significa no campo tributário a distorção da retirada de 

recursos de muitos em benefício de poucos pela ação do Estado, comungando com o dito de 

Proudhon de que a propriedade é um roubo e tem sólida base nas origens do moderno 

capitalismo.99 

 

Diante do fracassado modelo parlamentar (legislativo) de controle da tributação, que se 

estabelece com o Estado moderno, e que de há muito não corresponde aos anseios da população, 

urge promover um novo pensar que restaure, em bases democráticas, os próprios fundamentos da 

tributação, caminho que passa obrigatoriamente pela humanização dos tributos, no qual cada 

pessoa é tratada com a dignidade que lhe é própria, resguardando-se a liberdade do contribuinte e 

sua participação no rol de tributos aprovados em seu nome,100 e a tributação deixe de ser encarada 

como instrumento de dominação e passe a atuar como mecanismo de concretização de políticas 

públicas, que resulte em real benefício para a sociedade como um todo e não esteja apenas 

voltada ao privilégio de poucos, levando em conseqüência à exacerbação da fórmula perversa da 

concentração de renda e ao aumento crescente do contingente dos excluídos, uma tributação em 

que os direitos fundamentais expressos na atual Constituição sejam, de fato, respeitados e não 

somente o reflexo de promessas retóricas que ainda estão distante de serem cumpridas. 

 

Neste sentido destaque-se a importância da participação popular ativa do cidadão nas 

atividades de elaboração, fiscalização e controle das regras tributárias, onde ao lado do princípio 

da universalidade do tributo, procure-se elidir de todas as formas os efeitos desastrosos da 

sonegação, destacando-se, sobretudo, o caráter cimeiro da Constituição e elevando-se, destarte, a 

função do Poder Judiciário no processo de concretização dos direitos humanos, mormente no 

campo tributário, já que é o juiz a última trincheira de garantia desses direitos. 101 

 

Diante de um quadro tão perverso e de tão sombrias perspectivas é de se pensar como 

Bobbio que perguntado, 

                                                           
99 HANNAH, Arendt. A condição humana. Trad. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999, p. 71. 
100 NOGUEIRA, Alberto. A Reconstrução dos direitos humanos da tributação. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, pp. 
399-403. 
101 Idem, pp. 411-416.  
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após uma longa conversa sobre as características de nosso tempo que 

despertam viva preocupação para o futuro da humanidade, sobretudo 

três, o aumento cada vez maior e até agora incontrolado da população, o 

aumento cada vez mais rápido e até agora incontrolado da degradação do 

ambiente, o aumento cada vez mais rápido, incontrolado e insensato do 

poder destrutivo dos armamentos se, em meio a tantas previsíveis causas 

de infelicidade, eu via algum sinal positivo 

 

assim se pronunciou: 

 

respondi que sim, que via pelo menos um desses sinais: a crescente 

importância atribuída, nos debates internacionais, entre homens de 

cultura e políticos, em seminários de estudo e em conferências 

governamentais, ao problema do reconhecimento dos direitos do 

homem. 102 

 

Com o advento do Estado Liberal, a questão relacionada à tributação passou a tomar 

posição de destaque no âmbito constitucional, posição que até hoje se mantém, nascendo o 

tributo, na visão de Ricardo Lobo Torres, como uma autolimitação da liberdade, numa visão de 

coisa pública e instrumento para o financiamento do próprio Estado103. 

 

Os fundamentos do poder de tributar passam a ser incorporados nos grandes textos 

constitucionais liberais, como no caso brasileiro, onde o sistema tributário nacional e o sistema de 

repartição de receitas previstas para um Estado Federal, configuram capítulos expressos, 

assumindo posição de destaque na Constituição Federal de 1988, determinando limites para a 

atuação do Estado, bem como delineando os institutos jurídicos necessários à defesa do 

contribuinte. 

 

                                                           
102 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 49. Não 
somente aqui, como de resto no inteiro teor de sua obra, o autor revela a sua esperança nos direitos humanos, como 
tema fundamental para a sobrevivência do homem e da  própria preservação da humanidade.  
103 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário: Os Direitos Humanos e a 
Tributação - Imunidades e Isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, pp. 34-39. 
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Inserida no texto constitucional, em alguns casos de forma minudente, como no Brasil, a 

questão tributária, deve, então, ser encarada tomando como pretexto os princípios constitucionais 

tributários, delineados expressamente no texto constitucional, pauta de valor que, delimita o 

poder de tributar do Estado, garante os direitos fundamentais do contribuinte e regula os 

fundamentos de uma justiça tributária própria de um Estado de Direito. 

 

Por outro lado, a inserção constitucional da questão tributária e a ascensão dos princípios 

constitucionais tributários ao status de norma constitucional, embora se revista de grande 

importância, como marco regulatório do poder de tributar do Estado, não configura, por si só, 

garantia de preservação dos direitos fundamentais do contribuinte, já que alguns princípios 

constitucionais tributários, como, por exemplo, o Princípio do Não-Confisco, trazem consigo uma 

carga de indeterminação tal, que dificulta a sua aplicação, mormente quando essa tarefa se faz 

dissociada do conjunto dos princípios constitucionais tributários que devem ser manejados dentro 

de uma visão tópico-sistemática de interpretação do texto constitucional.  

 

O sentido de uma norma principiológica, dotada de um alto grau de abstratividade, 

enunciada por vezes em linguagem vaga, não é obtido a partir da apreciação de um princípio 

isolado, mas sim quando realizada em conjunto com outros, através de um exercício de 

ponderação, considerando a interpretação mais razoável e que privilegie o valor da dignidade 

humana, vetor central do próprio Estado Democrático de Direito, idéia que não constitui algo 

aprioristíco, mas que deve concretizar-se no plano histórico-cultural, completando-se na situação 

fática, ocasião em que afloram os valores da sociedade, num ir e vir dialético entre o sentido 

lingüístico e a realidade concreta, incorporando as exigências sociais (o círculo hermenêutico 

gadameriano). 

 

Assim, é necessário que a interpretação dos postulados constitucionais se faça por meio de 

uma apreciação conjunta dos vários princípios inseridos no texto da Carta Magna, cotejados de 

forma coesa, resguardando-se a coerência do sistema, não se admitindo a sua interpretação e 

entendimento por tiras, de um modo fragmentado, escolhendo o que interessa e deixando de lado 

aquilo que não convém, procedimento que afrontaria o princípio da unidade constitucional. 
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Portanto, é a partir da apreciação conjunta dos princípios e dentro de uma visão axiológica 

dos diversos valores aspirados pela sociedade, através de uma fórmula político-ideológica de 

caráter democrático, considerando o fato jurídico condicionado pela realidade histórica, já que as 

disposições da Carta Magna não traduzem apenas um dado momento, que as interpretações 

resultantes dos ditames constitucionais e, na hipótese presente, dos constitucionais tributários, 

como é o caso da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco, pode superar as 

aparentes contradições, as limitações de sentido, ou mesmo as lacunas dos textos normativos. 

 

Tal superação, todavia, não se dá a partir de uma lógica de exclusão de uma parte a favor 

da outra, mas de uma lógica dialética de síntese, que permita se possa chegar a uma vontade 

unitária daquilo que representa a vontade do legislador constitucional, podendo-se aqui arrematar 

com a idéia de Hesse104, de que a interpretação da Constituição está submetida ao princípio da 

ótima concretização da norma, postulado que não tem sentido quando realizado a partir da 

aplicação com base nos meios da subsunção lógica, mas sim quando entendido a partir da 

contemplação dos fatos concretos da vida, relacionando-os com as proposições normativas do 

todo constitucional. 

 

De se ver que em tempos de pós-positivismo a importância dos princípios constitucionais, 

mormente os tributários, assume posição de destaque, deixando de ser apenas preceitos 

suplementares aplicados nos casos em que a norma é omissa, comungando-se com o 

entendimento de Jorge de Oliveira Vargas105, que assim se expressa: 

 

Hoje os princípios são normas superiores, e, no conflito com as leis, 

estas é que devem ceder. Isto não significa que as leis perderam 

importância, pois nosso sistema jurídico ainda é um sistema positivista. 

O que houve foi uma evolução do positivismo para se abrir um espaço à 

analise do conteúdo das leis, pois elas não valem mais apenas pelo seu 

aspecto formal. É indispensável que tenham um conteúdo ético e que 

reflitam a justiça, não aquela justiça que leva a fórmulas completamente 

                                                           
104 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Fabris, 
1991, pp. 18 e seguintes. 
105VARGAS, Jorge de Oliveira. Princípio do não-confisco como garantia constitucional da tributação justa. 
Curitiba: Juruá, 2003, p. 31.  
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vazias de que falava Kelsen, mas uma justiça construída a partir de um 

programa constitucional. 

 

 

E conclui o referido autor que: 

 

Sendo o princípio da vedação dos efeitos confiscatórios da tributação um 

princípio constitucional de direito e de justiça, necessariamente deve ser 

estudado tanto sob a ótica da segurança jurídica como sob a da justiça 

fiscal que, ao contrário do que se possa imaginar, não se repelem, mas se 

completam sob o pálio pós-positivista. 

 

 

2.4. Das noções de princípios e valores para a visão dogmática da evolução do entendimento 

do princípio da utilização de tributo com efeito de confisco 

 

 

Sem dúvida que a consolidação, no seio da ciência do direito, da visão principiológica, 

associada à importância cada vez maior das premissas axiológicas no âmbito do direito, 

influenciaram, no plano da dogmática, toda a estrutura do desenvolvimento do pensamento 

jurídico acerca da noção da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco. 

 

Não obstante a dificuldade de afirmar, ou melhor, realizar os valores incorporados nos 

princípios constitucionais, não se pode deixar de entender e aceitar, em que pese posições 

contrárias, a natureza da efetiva aplicação dos princípios, fato que, no caso brasileiro, é ressaltado 

no próprio texto constitucional, já que na medida em que os princípios constitucionais tributários 

são entendidos como direitos fundamentais passam a ter aplicação imediata, afastando, assim, a 

idéia do caráter meramente programático sustentado por alguns quando se discute a eficácia dos 

princípios constitucionais. 

 

Não é sem motivo que a vedação da utilização de tributo com efeito de confisco deixou de 

ser uma proibição constitucional implícita, para passar a ser, no seio da Constituição de 1988, 
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uma limitação explícita do poder de tributar do Estado, mudança essa que seguiu à própria 

modificação do entendimento de uma Constituição, agora fincada em princípios e valores.  

 

Tal influência torna-se facilmente percebida quando se compilam os entendimentos dos 

diversos doutrinadores nacionais que versaram sobre o tema, em diferentes momentos do evoluir 

da questão envolvendo a vedação da utilização de tributo com efeito de confisco, configurando, 

assim, a importância que a temática principiológica e a noção dos valores em que se assentam os 

princípios passaram a exercer no trato das questões que tais, assunto que será devidamente 

apreciado, em maior detalhe, no próximo capítulo da presente dissertação.  

 

Para concluir sobre os princípios e valores, estabelecendo posições que devem constituir 

os marcos interpretativos de referência, na seara da vedação do confisco pela via tributária, 

ferramentas auxiliares no trabalho de exegese na busca do real sentido que pode ser tirado do 

dispositivo constitucional do artigo 150, inciso IV, da Constituição de 1988, cabe deixar claro 

que não obstante o caráter sedutor e até mesmo romântico que reveste o tema principiológico, 

não devemos nos deixar levar pela possibilidade de sua utilização sem antes definir os parâmetros 

ou critérios valorativos que deverão guiar o intérprete e o aplicador da norma. 

 

 A utilização dos princípios, sem dúvida, de grande importância nestes tempos de pós-

modernidade, e, sobretudo, após a sua inserção nos textos constitucionais da atualidade, 

ressaltada, ainda, pela carga normativa, que os colocou no centro do sistema, como ponto de 

referência das bases do ordenamento jurídico como um todo, superando a vetusta posição 

representada pela crença de que teriam uma dimensão tão somente axiológica, de cunho ético, 

sem eficácia jurídica, sem poder normativo e aplicabilidade imediata, como expressão de direitos 

fundamentais do cidadão106, deve ser exercitada com muito cuidado. E isto se deve ao fato de que 

toda a tentativa de utilização da ferramenta principiológica deve passar, obrigatoriamente, pela 

idéia de que o sucesso de sua utilização e a eficácia que se pretende obter com o seu uso está 

diretamente relacionado com a determinação dos parâmetros de valoração a serem postos em 

ação em cada caso concreto e particular. Desta forma, a utilização tópica dos princípios não pode 

                                                           
106 BARROSO, Luis Roberto e BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história: a nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: Revista Latino-Americana de Estudos 
Constitucionais. Belo Horizonte. Belo Horizonte: DelRey, nº 2, jul-dez, 2003, p. 175.  
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dispensar a definição de parâmetros valorativos, definidos, por sua vez, com base no critério da 

proporcionalidade, sem o que, ao contrário, certamente poderemos correr o perigo de nos 

tornarmos (os contribuintes) reféns do arbítrio judicial, sendo mais importante, na atualidade, não 

somente exaltar a importância dos princípios, mas definir o modo de como aplicá-los107.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107 ÁVILA, Humberto. Uso das informações fiscais da CPMF: Cabimento de tributo com finalidade fiscalizadora? 
Prestação de informações por terceiros sobre situação econômica do contribuinte (operadoras de cartões de crédito e 
similares) – regime de troca de informações entre administrações tributárias. In: Revista de Estudos Tributários. 
Porto Alegre: Síntese, Ano VI, nº 37, maio-junho, 2004, p. 125. 
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Capítulo 3. Entendimento doutrinário acerca do princípio da utilização de tributo com efeito de 

confisco 

 

 

RESUMO: 3.1. A dificuldade de uma abordagem doutrinária 

acerca do tema; 3.2. Sistematização das principais visões 

doutrinárias acerca da vedação à utilização de tributo com 

efeito de confisco no Brasil; 3.2.1. A vedação do confisco 

em sede tributária como limitação constitucional implícita 

do Poder de Tributar do Estado baseada no direito de 

propriedade; 3.2.2. A vedação do confisco em sede tributária 

como limitação constitucional expressa do poder de tributar 

do Estado; 3.2.2.1. A vedação do confisco em sede tributária 

como limitação constitucional expressa ao poder de tributar 

do Estado baseada no direito à propriedade; 3.2.2.2. A 

vedação do confisco em sede tributária como limitação 

constitucional expressa ao Poder de Tributar do Estado 

baseada no direito à propriedade privada, como direito 

fundamental do cidadão, em conjunto com a observância de 

outros princípios constitucionais aplicáveis à espécie; 3.2.3. 

A vedação do confisco em sede tributária como limitação 

constitucional expressa ao Poder de Tributar do Estado 

considerada sob a ótica da obrigação tributária; 3.2.4. A 

vedação do confisco em sede tributária como limitação 

constitucional expressa ao Poder de Tributar do Estado 

considerada sob a ótica do tributo isolado ou da carga 

tributária global; 3.2.5. A vedação do confisco em sede 

tributária como limitação constitucional expressa ao Poder 

de Tributar do Estado considerada sob a ótica de um 

princípio absoluto ou relativo 
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3.1. A dificuldade de uma abordagem doutrinária acerca do tema 

 

 

Embora seja um dos mais áridos temas do nosso direito tributário, não se pode dizer que a 

doutrina, não tenha, de alguma forma, se debruçado sobre a questão da vedação da utilização de 

tributos com efeito de confisco, se bem que as conclusões sobre a questão relativa ao seu 

significado e alcance, longe de apaziguar as mentes da comunidade dos juristas, até agora, não 

têm sido das mais alvissareiras. 

 

Sem dúvida alguma, o estudo do disposto no artigo 150, inciso IV, da Constituição 

Federal de 1988 e que trata da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco é de difícil 

apreensão para o jurista e isso em face de sua natureza de conceito jurídico indeterminado. 

Conceito de natureza jurídica, em primeiro lugar, por se tratar de norma de direito positivo, e de 

caráter indeterminado, por outro lado, pois, embora retratado em texto constitucional expresso, 

que procura estabelecer o limite do alcance do poder de tributar do Estado, no âmbito de um 

sistema tributário que se pretenda justo, carece de uma melhor definição, mormente no tocante ao 

aspecto quantitativo, questão extremamente complexa, que resvala, quase sempre, para 

avaliações meramente subjetivas e que não se deduz facilmente, nem diretamente do texto da 

norma, nem, tampouco, se encontra em outros ramos do direito. 

 

O fato é que, embora constitucionalmente estabelecida, a vedação da utilização de tributos 

com efeito de confisco, como decorre expressamente do texto do artigo 150, inciso IV, da 

Constituição Federal de 1988, deixa ainda uma grande margem de dúvidas e  inúmeras perguntas 

sem respostas, toda vez que se analisa o preceito constitucional como uma das limitações do 

poder de tributar do Estado e garantia de direitos108 fundamentais do contribuinte, pressupostos 

de um sistema tributário justo. 

                                                           
108 SCAFF, Fernando Facury. Garantias fundamentais dos contribuintes à efetividade da constituição. In: Revista 
Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, nº 94, julho/2003, pp. 38-52. Sobre a expressão “garantia de 
direitos” somos da opinião, comungando com o pensamento de Fernando Facury Scaff, de que não existe a dita 
separação entre direitos e garantias, representando estas duas expressões, palavras que significam a mesma coisa. 
Assim, a propalada distinção entre garantias e direitos é o resultado de uma visão processualística do direito, não se 
podendo admitir direitos que para serem exercitados dependam de garantias, mas direitos que para serem 
concretizados dependem, isso sim, do trabalho de interpretação do intérprete, no qual se insere a fase da 
aplicação da norma ao caso concreto.       
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Aparentemente, o dispositivo do artigo 150, inciso IV, da CF/88, reúne palavras que 

escorrem por entre os dedos, resultado de seu caráter indeterminado, mas que surgem volta e 

outra, como base para a fundamentação de decisões judiciais em casos concretos, bem como, para 

as críticas às imposições do Estado Tributário face ao contribuinte, mas que, contudo, 

permanecem indefinidas, sendo poucos os autores que se arvoram em penetrar no tema em 

profundidade, ficando, quando fazem, quase sempre, na superficialidade109. 

 

Não obstante as várias discrepâncias de opiniões existentes, algumas concordâncias se 

fazem notar entre os juristas que têm tratado da temática da vedação ao confisco tributário, tais 

como: (1) o entendimento de que o tema disposto no art. 150, IV, da CF/88, que veda a utilização 

de tributos com efeito de confisco, representa norma jurídica auto-aplicável, voltada para o 

legislador e aplicador do direito; (2) que tal preceito constituí a expressão de direitos 

fundamentais do contribuinte; (3) que em decorrência de representar direito fundamental do 

contribuinte, constituí cláusula pétrea da Constituição; (4) que como norma principiológica deve 

ser interpretada da forma mais aberta possível, em consonância com outros princípios de direito, 

ajustando-se às possibilidades jurídicas e materiais existentes; (5) e por fim, representa limitação 

constitucional ao poder de tributar do Estado Tributário. 

 

O confisco pode ser definido, de forma simples, como o ato de apreender, apossar-se, 

correspondendo no âmbito do direito à absorção total ou substancial da propriedade privada, pelo 

Poder Público, sem a correspondente indenização legal, medida não tolerada quando ocorre ao 

arrepio da lei. 

 

Embora coberta pelo manto da inviolabilidade, garantia que lhe é deferida em sede 

constitucional, no bojo do artigo 5º, caput, da Constituição Federal de 1988, e o seu inciso XXII, 

a propriedade privada sofre limitações, tendo deixado há muito de ser considerada um direito 

absoluto. 

 

                                                           
109 Comentário semelhante ao feito por Luis Einaudi, citado por Pérez de Ayala, no prefacio ao livro de autoria de 
DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. Madrid: 
Dykinson, 2002, p. 16, referindo-se à questão da vagueza e indeterminação do princípio da capacidade contributiva. 
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É certo, pois, que a propriedade admita limitações que se manifestam quando não cumpre 

com a sua finalidade social, como bem estabeleceu o legislador constituinte, no artigo 5º, inciso 

XXIII, situação que pode levar à desapropriação, mas nunca ao confisco110, medida somente 

permitida, em caráter excepcionalíssimo, nos casos de utilização da propriedade para fins ilícitos, 

como previsto no artigo 243, das Disposições Transitórias, da Carta Magna de 1988.111 

 

Em resumo, o confisco no direito brasileiro é medida de apropriação da propriedade 

privada, de cunho sancionatório, de caráter excepcional, quando a propriedade é utilizada para 

fins ilícitos, fora do que a apropriação pelo Poder Público da propriedade de quem quer que seja, 

sem a devida indenização, seja de forma direta, ou indireta, pela via dos tributos, não é 

admissível, constituindo, portanto, situação que o direito repugna. 

 

No tocante ao confisco indireto, pela via da tributação, tema que nos interessa na presente 

dissertação, o problema não está em considerar a sua vedação propriamente dita questão 

perfeitamente plasmada em sede constitucional, como bem define o artigo 150, inciso IV, da 

Constituição Federal de 1988 e que, de fato, não traz maiores sobressaltos quanto à sua 

importância, no que todos concordam, mas, sobretudo, estabelecer o limite a partir do qual o 

confisco pela via da tributação se instala.  Este sim, constitui o ponto central das indagações e que 

nem sempre é de fácil avaliação.  

 

O problema, portanto, se cinge em precisar os limites que devem nortear o aplicador da lei 

na interpretação da vedação constitucional, que embora positivada, nem sequer teria de aparecer, 

como ocorre, atualmente, de forma expressa no texto constitucional de 1988112, para que se 

                                                           
110 Conforme o artigo 5º, caput e incisos XXII e XXIII, da CF/88, in verbis: “Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (negrito nosso), nos termos 
seguintes:” 
(......) “ XXII: é garantido o direito de propriedade;”  
(.....) “XXIII: a propriedade atenderá a sua função social;”  
111 Constituição Federal de 1988, artigo 243: “As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas 
ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de 
colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário 
(negrito nosso) e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.” 
112 PONTES DE MIRANDA, F. Comentários à constituição de 1967 com a emenda nº 1 de 1969. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1974, Tomo V, p. 402. Neste sentido o jurista Pontes de Miranda deixa claro que o ordenamento 
jurídico nacional repele o confisco, a confiscação, que “assim deveria ser entendido, mesmo que não existisse o art. 
153, § 11, 1ª Parte, in fine, da Constituição de 1967”, referindo-se claramente à importância do conjunto dos 
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estabelecesse, na prática, a necessidade da vedação da utilização, pelo Estado, de tributo com 

efeito de confisco, sem que com isso se pretende adotar aqui a idéia minimalista de alguns,113 que 

entendem não ser necessária a sua inclusão como dispositivo expresso no texto constitucional. 

 

Para esse mister, qual seja o da definição dos limites a partir dos quais o confisco pela via 

tributária se instala necessário se faz a apreciação de outros princípios, tais como, os da 

razoabilidade, da capacidade contributiva e da dignidade da pessoa humana, além daquele que 

alberga o direito à propriedade e que não pode ser restringido ou aniquilado, resguardam, 

igualmente, o direito fundamental do contribuinte de não poder ser submetido a um regime de 

tributação que desborda para as raias do confisco, pois antes de tudo a relação tributária que se 

instala entre o Estado Tributário e o contribuinte é uma relação jurídica, submetida, pois, ao 

império da lei, submetida, evidentemente, aos princípios constitucionais e não uma mera relação 

de poder. 

 

Esta é a linha perfilhada por um grande número de doutrinadores que tratam do tema 

acerca da vedação constitucional da utilização de tributos com efeito de confisco e que analisam 

tal limitação à luz da idéia do direito como fenômeno cultural, enquanto linguagem, com fulcro 

numa interpretação constitucional de fundo principiológico e de respeito aos direitos 

fundamentais do contribuinte, entendendo a vedação constitucional como uma limitação ao poder 

de tributar do Estado, antes mesmo de constituir uma garantia do direito de propriedade, não 

obstante entendimento diverso assumido por alguns doutrinadores de destaque 114. 

 

 

3.2. Sistematização das principais visões doutrinárias acerca da vedação à utilização de tributo 

com efeito de confisco no Brasil 

 

 

                                                                                                                                                                                            
postulados constitucionais, seus princípios e valores que, no conjunto, não respaldavam de nenhuma forma a noção 
de confisco.    
113 Conforme pode ser observado dos comentários de DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de 
confiscatoriedad y  deber de tributar. Madrid: Dykinson, 2002, pp. 90-93, citando, neste sentido a posição de 
Fuentes Quintana, que defendia a inutilidade de sua inclusão no ordenamento constitucional espanhol.   
114 Como por exemplo, Paulo César Baria de Castilho. Confisco Tributário. São Paulo: RT, 2002, p. 97. 
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Em que pese a comunhão de idéias dos doutrinadores brasileiros no tocante ao tema do 

confisco tributário, no sentido de que a vedação à utilização de tributo com efeito de confisco 

representa uma norma jurídica auto-aplicável voltada para o legislador e o aplicador do direito, 

constituindo, ademais, expressão que visa resguardar direitos fundamentais do contribuinte, 

limitando o poder de tributar do Estado, verdadeira cláusula pétrea constitucional, tudo conforme 

uma hermenêutica de cunho principiológico, elaborada a partir da aplicação conjunta dos valores 

que embasam outros princípios constitucionais tributários, como os da capacidade contributiva, 

progressividade, razoabilidade, garantia da propriedade privada e da dignidade humana, uma 

clara segmentação do tema não pode ser facilmente delineada, sendo deveras difícil a 

sistematização do estudo em questão.  

 

Não obstante a dificuldade antes referida é possível apresentar uma primeira tentativa de 

sistematização do estudo acerca do tema da vedação da utilização de tributo com efeito de 

confisco (vide Anexo I), a partir da qual se poderá ajustar de forma metodologicamente ordenada 

a posição dos diversos doutrinadores nacionais que se lançaram ao estudo de tão intrincada 

questão, passando-se, assim, a analisar o problema a partir de idéias e não a partir de autores. 

 

Passemos, então, à visão sistemática da questão da vedação da utilização de tributo com 

efeito de confisco, no âmbito da dogmática nacional. 

 

 

3.2.1. A vedação do confisco em sede tributária como limitação constitucional implícita do Poder 

de Tributar do Estado baseada no direito de propriedade 

 

 

A vedação da utilização de tributo com efeito de confisco sempre representou, mesmo 

antes da inserção de tal vedação, como um princípio constitucional expresso, no texto 

constitucional de 1988, uma limitação ao poder de tributar do Estado.  

 

É certo, também, que tal limitação, antes do assentamento da importância da visão 

principiológica no direito, representou, em sede constitucional, no ordenamento jurídico nacional, 
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uma vedação implícita fulcrada na violação do direito de propriedade, este sim, um direito 

expresso e fundamento maior do próprio Estado Liberal. 

 

De ver que o próprio Supremo Tribunal Federal, antes mesmo da vigência do texto 

constitucional de 1988, que tornou expressa a vedação do efeito de confisco em sede tributária, já 

decidia pela impossibilidade de exações com este vício em inúmeras situações em que teve de 

decidir impugnações de contribuintes.    

 

Dentro desse contexto, pois, há que se ressaltar a posição de Aliomar Baleeiro115, que 

discorrendo sobre o tema, ainda sob a égide da Constituição Federal de 1946, entendia ocorrer o 

confisco em sede tributária, toda vez que o Estado Tributário absorvia, por meio de tributo, parte 

considerável da propriedade privada do contribuinte ou cerceava a possibilidade do 

desenvolvimento de atividade lícita, reconhecendo, destarte, a dificuldade de fixar limites à 

definição do conceito de utilização de tributo com efeito de confisco. 

 

 

3.2.2. A vedação do confisco em sede tributária como limitação constitucional expressa do poder 

de tributar do Estado 

 

 

Com o aprofundamento dos estudos acerca da importância dos princípios, como tema 

fundamental da própria constituição, a questão da vedação da utilização de tributo com efeito de 

confisco passou a ser tratada como limitação expressa e princípio constitucional claramente 

configurado no texto definido pelo legislador constituinte de 1988 que, em seu artigo 150, inciso 

IV, torna inviável o tributo com efeito de confisco no direito brasileiro. 

 

Portanto, a limitação constitucional do poder de tributar do Estado, vedando a prática de 

ações estatais que configurem a utilização de tributo com efeito de confisco, deixa de ser uma 

questão constitucional implícita, decorrente tão somente da proteção ao direito de propriedade, 

como entendida por Aliomar Baleeiro, para alçar o status de princípio constitucional expresso, 
                                                           
115 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar.  Rio de Janeiro: Forense, 7ª Ed., 
atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi, 2001, pp. 364-582. 
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muito embora, no limiar do desenvolvimento da temática principiológica, ainda tenha se 

assentado pura e simplesmente no resguardo da propriedade, marco maior do Estado Liberal.    

 

 

3.2.2.1. A vedação do confisco em sede tributária como limitação constitucional expressa ao 

poder de tributar do Estado baseada no direito à propriedade 

 

 

 A partir da concepção que estabelece a vedação da utilização de tributo com efeito de 

confisco como limitação constitucional expressa do poder de tributar do Estado, estabelecida pelo 

legislador constituinte de 1988, no artigo 150, inciso IV, da Constituição, a questão prossegue 

sendo admitida, embora assentada num princípio constitucional expresso, como contrapartida, 

ainda, do direito à propriedade privada.  

 

 Partilha desse entendimento Hugo de Brito Machado116 que relaciona ao tributo com 

efeito de confisco o sentido de punição, instalado a partir do momento em que ocorre para a 

pessoa atingida a perda de todos ou parte de seus bens mediante adjudicação do ente público, 

insistindo em não admitir o tributo que atinja parte substancial da propriedade do contribuinte ou 

afete a atividade ou produção da pessoa ou entidade tributada, concluindo que o tributo justo 

prima pela razoabilidade. 

 

 

3.2.2.2. A vedação do confisco em sede tributária como limitação constitucional expressa ao 

Poder de Tributar do Estado baseada no direito à propriedade privada, como direito fundamental 

do cidadão, em conjunto com a observância de outros princípios constitucionais aplicáveis à 

espécie 

 

 

 Com o evoluir da teoria dos direitos fundamentais surge, todavia, uma nova forma de 

entender o problema intrincado relacionado à vedação da utilização de tributo com efeito de 
                                                           
116 MACHADO, Hugo de Brito. Os princípios jurídicos na constituição de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1991, p. 72 e segs. 
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confisco, cujo foco passa a ser desviado da simples proteção ao direito de propriedade, para 

fundamentar-se, agora, na concepção da propriedade como direito fundamental, radicado, por 

outro lado, também, nos princípios da capacidade contributiva e da razoabilidade, constituindo, 

igualmente, fator de justiça tributária, como prevalência da dignidade humana.  

 

 Alicerçada nesse novo patamar evolutivo, a questão da vedação da utilização de tributo 

com efeito de confisco passa a ser tratada dentro da necessidade de ser entendida a partir do 

relacionamento com outros princípios constitucionais, rumo adotado por inúmeros doutrinadores 

nacionais, sem o que a percepção de tal vedação torna-se bastante complexa.   

 

Associando-se aos novos rumos da hermenêutica principiológica Ives Gandra da Silva 

Martins117, ao mesmo tempo em que destaca a dificuldade do tema, relaciona o confisco 

tributário à característica da tributação que retira do contribuinte a sua capacidade de se 

desenvolver e sustentar a si próprio, invadindo a seara dos ganhos necessários à promoção do 

desenvolvimento do contribuinte e o atendimento das suas necessidades básicas, extrapolando, 

portanto, o limite da capacidade contributiva do contribuinte.  

 

Do mesmo modo pode ser ressaltado neste ponto o entendimento de Misabel Derzi,118 de 

que a vedação constitucional da utilização de tributo com efeito de confisco é norma endereçada 

preferencialmente ao legislador, que deverá, na sua tarefa de criação de exações tributárias, velar 

pela noção da razoabilidade, graduando-as sem desbordar o limite da expropriação indevida que 

configura confisco, vinculando-se diretamente ao princípio da capacidade contributiva, na 

dimensão da capacidade econômica do contribuinte, com destaque para a renda mínima do 

contribuinte que deve permanecer incólume à incidência da tributação.  

 

 Seguindo essa mesma linha, Marco Antonio Piazza Pfitscher119, por sua vez, entende que 

o princípio do não-confisco tributário deve ser analisado em conjunção com outros princípios 

                                                           
117 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. 
Nova Série 6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 49-57.    
118 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Rio de Janeiro: Forense, 7ª Ed., atualizada 
por Misabel Abreu Machado Derzi, 2001, pp. 364-582. 
119 PFITSCHER, Marco Antonio Piazza. Princípio do não-confisco. In: Revista de Estudos Tributários. Porto Alegre: 
Síntese, 1998, vol. 3, nº 15, set/out, 2000, pp. 5-21.   
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constitucionais, tais como os relativos à propriedade, à capacidade econômica e à 

proporcionalidade, princípio constitucional que tem por finalidade proibir qualquer ação de ente 

público que importe na adjudicação compulsória de bens de particulares, em sede de direito 

tributário, procedimento que somente é aceito nas condições previstas na Constituição e 

atendendo uma finalidade pública. 

 

Compartilha de entendimento semelhante, José Augusto Delgado120 destacando a questão 

da vedação da utilização de tributos com efeito de confisco, como expressa norma de limitação 

ao poder de tributar, como um instrumento maior de proteção e garantia dos direitos 

fundamentais do contribuinte na sua relação com o Estado Tributário, constituindo cláusula 

pétrea auto-aplicável, ressaltando, ainda, a importância de entender tal norma de vedação sob a 

égide de outros princípios constitucionais como os da capacidade contributiva, razoabilidade e do 

mínimo existencial. 

  

 Já Diva Malerbi121, ressalta a função da vedação da utilização de tributos com efeito de 

confisco como um instrumento de  defesa da propriedade privada, um dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito e do direito fundamental da dignidade humana, nada tendo a ver com 

justiça tributária, ressaltando também que resta insuficiente o entendimento da doutrina que se 

limita a dizer que é confiscatório o tributo que excede à capacidade contributiva, melhor sendo o 

entendimento de que se deve tributar segundo a capacidade econômica, que é princípio de direito 

tributário, concluindo por afirmar que o não-confisco é o instrumento que permite delimitar a 

fronteira entre liberdade e poder. 

 

 Ressalte-se, igualmente, o entendimento de Bernardo Ribeiro de Moraes122 de que o 

tributo confiscatório não se define por um percentual, mas pelo ônus fiscal que, sem motivo, se 

torne insuportável para o contribuinte. 

 

                                                           
120 DELGADO, José Augusto. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. Nova 
Série 6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 82-100.  
121 MALERBI, Diva. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. Nova Série 6, Ives 
Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 156-161.  
122 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de direito tributário. Rio de Janeiro, Forense, 1994, vol.II, p. 127.  



 

 

86 

 

 Do mesmo modo, Américo Masset Lacombe123 salienta a dificuldade em conceituar 

confisco, mas expressa o seu entendimento de que tal princípio pode ser entendido à luz de outros 

princípios constitucionais dentro de uma interpretação sistemática, destacando para esse mister a 

importância dos princípios da garantia do direito de propriedade, o princípio da isonomia e a sua 

decorrência lógica, o princípio do devido processo legal, concluindo pela noção de que o 

“conceito de confisco só pode ser extraído dos princípios constitucionais que garantem o direito 

de propriedade”. 

 

 Por sua vez, Estevão Horvath124, ao mesmo tempo em que salienta o grau de dificuldade 

apontado pela doutrina acerca da vedação constitucional da utilização de tributos com efeito de 

confisco destaca que o referido princípio constitucional não se limita apenas à garantir o direito 

de propriedade, mas representa algo mais, na medida em que deixa manifesta a necessidade de 

que a tributação seja  resultado de uma prática razoável e proporcional, devendo ser entendido a 

partir do caso concreto, tomando-se os demais valores, princípios e objetivos sedimentados na 

Constituição como parâmetros para a sua definição. 

 

Cecília Maria Marcondes Hamati125 destaca a natureza relativa do princípio da vedação da 

utilização de tributos com efeito de confisco, que estaria vinculado principalmente ao princípio 

da capacidade contributiva, constituindo instrumento de concretização de direitos fundamentais 

do contribuinte, entre eles o direito de propriedade. Observa, ainda, a possibilidade de a 

tributação ocorrer sem a observância do princípio do não-confisco, desde que por razões de 

extrafiscalidade e em virtude do exercício do poder de polícia. 

 

Para Paulo Cesar Baria de Castilho126 o confisco representa a apreensão de bens do 

particular em favor do Estado sem a devida indenização legal, configurando-se em sede tributária 

quando tal ocorre por meio de exação tributária excessiva ou desprovida de razoabilidade, em que 

o contribuinte se depara com a redução substancial de seu patrimônio ou renda, constituindo a 

                                                           
123 LACOMBE, Américo Masset. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. Nova 
Série 6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 211-225. 
124 HORVATH, Estevão. O princípio de não-confisco no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2002.  
125 HAMATI, Cecília Maria Marcondes. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa 
Tributária. Nova Série 6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 275-277. 
126 CASTILHO, Paulo Cesar Baria de. Confisco tributário. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2002.   
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dita vedação constitucional uma limitação ao poder de tributar do Estado Tributário e não apenas 

uma garantia ao direito de propriedade, configurando, destarte, uma das maiores conquistas da 

cidadania. 

 

José Eduardo Soares de Melo127 admite a dificuldade em estabelecer um limite a partir do 

qual se estaria diante de um tributo confiscatório, entendendo que tal acontece, sempre que a 

exação tributária absorve parcela expressiva da renda, do patrimônio e dos negócios dos 

contribuintes, princípio que tem abrangência geral para todas as espécies de tributos, estando 

atrelado principalmente ao princípio da capacidade contributiva, devendo o Estado Tributário se 

pautar pela regra da razoabilidade. De resto, admite que o confisco possa ocorrer em todos os 

tipos de tributo, tanto os diretos, como os classificados pela doutrina como indiretos. 

 

Helenilson Cunha Pontes128, por sua vez, destaca a importância do princípio da vedação 

constitucional da utilização de tributo com efeito de confisco, instrumento à disposição do 

contribuinte e definidor das limitações do poder de tributar do Estado Tributário, marco maior no 

estabelecimento de um sistema tributário justo, em que todos contribuam para o custeio das 

despesas públicas, segundo a capacidade contributiva de cada cidadão. Neste sentido, a carga 

tributária a que está submetido cada contribuinte não constitui nenhum dado prévio, 

representando, na verdade, o reflexo das necessidades de cada Estado, dentro do momento 

histórico e das opções políticas de cada sociedade. Por outro lado não constitui um cheque em 

branco para legitimar a atividade do Estado Tributário, que deve se pautar dentro dos limites de 

competência que a própria sociedade lhe conferiu, constituindo confisco tudo o que exceder esses 

limites.  

 

Assim, aduz, ainda, Helenilson Cunha Pontes129 que: 

 

confisco é termo que se define não estruturalmente, mas funcionalmente, 

isto é, mais importante do que conceituar “confisco” é estabelecer notas 

                                                           
127 MELO, José Eduardo Soares. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. Nova 
Série 6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 286-292. 
128 PONTES, Helenilson Cunha. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. Nova 
Série 6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 366-370. 
129 Idem, pp. 366-370.  
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que permitam identificar, com razoável segurança, o “efeito 

confiscatório” no que o legislador constituinte brasileiro foi bastante 

sábio, já que não se preocupou em definir estruturalmente o confisco, 

tarefa muito complexa, como a própria doutrina admite, mas tratá-lo 

como uma realidade, um fenômeno real, buscando caracterizá-lo pelo 

seu efeito. 

 

 Para Paulo de Barros Carvalho130, o princípio do não-confisco tributário é de difícil 

configuração, mostrando-se cético quanto a possibilidade da delimitação dos limites quantitativos 

a partir dos quais a noção do confisco em sede tributária teria aplicação, afirmando 

expressamente que: 

 

A temática sobre as linhas demarcatórias do confisco, em matéria de 

tributo, decididamente não foi desenvolvida de modo satisfatório. Dos 

inúmeros trabalhos de cunho científico editados por autores do assim 

chamado direito continental europeu, nenhum deles logrou obter as 

fronteiras do assunto, exibindo-as com a nitidez que a relevância da 

matéria requer. Igualmente, as elaborações jurisprudenciais pouco têm 

esclarecido o critério adequado para isolar-se o ponto de ingresso nos 

território do confisco. Todas as tentativas até aqui encetadas revelam a 

complexidade do tema e, o que é pior, a falta de perspectivas para o 

encontro de uma saída dotada de racionalidade científica. 

 

 Entende, ainda, Paulo de Barros Carvalho131 que, ao tratar de confisco em sede tributária, 

o intérprete e aplicador da norma vivem, na verdade, numa constante zona cinzenta, em que as 

soluções resvalam para o subjetivismo, finalizando por afirmar que: 

 

Intricado e embaraçoso, o objeto da regulação do referido art. 150, IV, 

da CF, acaba por oferecer unicamente um rumo axiológico, tênue e 

confuso, cuja nota principal repousa na simples advertência ao legislador 

dos tributos, no sentido de comunicar-lhes que existe um limite para a 

carga tributária. Somente isso. 

 

                                                           
130 CARVALHO, Paulo de Barros: Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 15 ª Ed., 2003, pp. 160-162. 
131 Idem, p. 162. 
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 Jorge de Oliveira Vargas132 aduz que a vedação da utilização de tributos com efeito de 

confisco deve ser analisada à luz da teoria dos princípios, como normas jurídicas que compõem o 

sistema constitucional, dentro de uma visão norteada pelo paradigma pós-positivista, constituindo 

garantia fundamental do contribuinte contra os excessos do Estado Tributário, garantia que se 

manifesta na proteção da propriedade no sentido amplo, ou seja que atinge tanto o patrimônio, 

como a renda e, também, a livre iniciativa. Para o referido jurista que defende a definição de um 

limite quantitativo para a vedação constitucional prevista no artigo 150, inciso IV, da 

Constituição Federal de 1988, o princípio do não-confisco não pode ser interpretado 

isoladamente, mas em conjunto e de forma balanceada com outros princípios, valores e objetivos 

constitucionais, tais como o da propriedade e sua função social, o da igualdade em sentido 

material, o da capacidade contributiva, o da dignidade da pessoa humana e tendo por propósito 

atingir a justiça tributária, por meio da redução das desigualdades econômicas. 

 

 Antonio José da Costa133, sem fixar limites, coisa que segundo o autor não tem sido  

conseguida, nem pela doutrina, nem pela jurisprudência, relaciona o confisco tributário com os 

princípios da capacidade contributiva, isonomia e progressividade, vinculando o confisco 

tributário à natureza exacerbada da tributação que, por meio de uma carga elevada, absorve 

parcela significativa, ou, no dizer do jurista, toda, ou quase toda, a propriedade, ou renda do 

contribuinte, posicionamento que, a nosso ver, não encontra amparo na melhor interpretação, 

pois, desde que indevida, qualquer parcela do patrimônio, ou renda retirada do contribuinte, por 

menor que seja, configura confisco, não sendo necessário que ocorra a supressão de toda, ou 

quase toda a propriedade do cidadão, para que se caracterize o efeito de confisco vedado pelo 

legislador constituinte brasileiro de 1988. 

 

 Fernando Facury Scaff134 tratando do tema da tributação com efeito de confisco, salienta a 

importância dos princípios como instrumento hermenêutico de concretização dos direitos 

fundamentais do contribuinte e do direito como fenômeno cultural, razão pela qual não se pode 

                                                           
132 VARGAS, Jorge de Oliveira. Princípio do não-confisco como garantia constitucional da tributação justa. Curitiba: 
Juruá, 2003.  
133 COSTA, Antonio José da. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. Nova 
Série 6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 430-432. 
134 SCAFF, Fernando Facury. O estatuto mínimo do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. Nova Série 
6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 451-481. 



 

 

90 

 

falar na existência ontológica do Direito, mas de um Direito que traduz os anseios de uma dada 

sociedade, num determinado momento histórico. Nesse sentido trata o tema da utilização do 

tributo com efeito de confisco à luz do entendimento sistêmico da Constituição Federal do Brasil 

de 1988, a partir do amadurecimento do processo interpretativo que lhe é dado pelos diversos 

operadores do direito, considerando-o, ainda, cláusula pétrea, estritamente vinculado aos 

princípios da capacidade contributiva e da isonomia.  

 

 Desta forma, aduz, ainda, Fernando Facury Scaff135 o seguinte: 

 

Assim, é fundamental que se analise um Direito (e não o Direito) sob o 

prisma de sua aplicação efetiva, e não sob o preceito estático das normas 

dispostas em um dado ordenamento. Elas se configuram em um fator 

importante, relevantíssimo, mas não único, e sequer determinante. A 

norma surge: é texto sobre papel. A interpretação é dado fundamental, 

pois decorre de uma ação humana cotidiana, diuturna, intermitente, e 

efetivamente aplicadora da norma – a qual é tão somente texto sobre 

papel. E interpretar significa que a cultura do sujeito que promove a 

ação é determinante para o resultado da análise e da implementação 

daquele texto. Ou seja, não existe uma única interpretação possível, mas 

tantas quantas sejam os intérpretes. E existem interpretações que 

traduzem diversas possíveis percepções da realidade e outras que se 

constituem em singelos devaneios, logo, inaceitáveis. 

Daí que a ação de interpretar é fundamental para o tipo de Direito que 

temos; e o tipo de cultura existente entre os intérpretes é de suma 

importância para a efetividade do Direito que temos. 

 

 De se ver, portanto, que o entendimento de Fernando Facury Scaff está em plena sintonia 

com o modelo hermenêutico contemporâneo, próprio para o atual momento pós-positivista, em 

que o Direito deve ser analisado como um fenômeno cultural, enquanto linguagem, no qual os 

princípios assumem papel relevante.    

 

                                                           
135 Idem, pp. 451-481. 
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 Kiyoshi Harada136 concorda com o teor de vagueza e imprecisão da expressão “é vedado 

utilizar tributo com efeito de confisco”, utilizado pelo legislador constituinte no artigo 150, IV, da 

Constituição Federal de 1988, sem se afastar daqueles que entendem que tal princípio 

constitucional constitui uma garantia do contribuinte frente ao poder de tributar do Estado 

Tributário quando este se torna exacerbado, desproporcional e desarrazoado, vinculando-o aos 

princípios da capacidade contributiva, da razoabilidade e do respeito à dignidade humana, 

deixando de lado, todavia, qualquer apreciação do fator quantitativo que considera irrelevante 

para a caracterização do efeito de confisco em sede tributária. 

 

 Douglas Yamashita137 conclui que a vedação da utilização de tributo com efeito de 

confisco representa um princípio de ampla aplicação e não uma mera regra, comparando-se ao 

mandato de otimização de Alexy, que pode, assim, ser cumprido em diferentes graus, 

dependendo para tanto das possibilidades materiais e jurídicas que a realidade apresente. Por 

outro lado, trata a vedação constitucional como um princípio de natureza relativa admitindo, 

portanto, exceções, referindo-se, particularmente, aos casos de extrafiscalidade. Relaciona a 

vedação ao confisco tributário aos demais princípios constitucionais, com destaque, por ordem de 

importância, para os princípios da capacidade contributiva e do princípio do respeito ao mínimo 

existencial. Não esboça qualquer tentativa de definir objetivamente o princípio da vedação a 

utilização de tributo com efeito de confisco, trabalho que entende deva ser deixado para o Poder 

Judiciário que tem a competência de aplicar o princípio caso a caso, ou seja, topicamente. 

 

 Como uma variante do entendimento acerca da vedação ao confisco tributário, como 

princípio constitucional expresso, conforme se depreende da norma do artigo 150, inciso IV, da 

Constituição Federal de 1988, há que se destacar, ainda, dentro da doutrina nacional, a posição 

assumida por Ricardo Lobo Torres138, que admitindo o princípio da vedação da utilização de 

tributo com efeito de confisco, como uma verdadeira imunidade, cláusula clara de proteção do 

direito de liberdade como direito fundamental, assim se expressa: 

                                                           
 
136 HARADA, Kiyoshi. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. Nova Série 6, 
Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 541-543. 
137 YAMASHITA, Douglas. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. Nova Série 
6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 664-693. 
138 TORRES, Ricardo Lobo. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. Nova Série 
6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 167-174.  
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A vedação de tributo confiscatório foi lida sempre, no 

constitucionalismo de corte liberal, na norma que garante a propriedade 

privada ou na que proíbe o confisco. Só recentemente ganhou expressão 

constitucional própria: a Constituição da Espanha, de 1978, recomenda a 

adoção de “um sistema tributário justo inspirado en los princípios de 

igualdad y progressividad que en ningún caso tendrá alcance 

confiscatorio”; o art. 150, IV, da CF/88 veda à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios “utilizar tributo com efeito de 

confisco”. 

 

 Argumenta, ainda, Ricardo Lobo Torres139, que embora alguns juristas relacionem tal 

limitação constitucional do poder de tributar ao princípio da capacidade contributiva e à garantia 

ao direito de propriedade, parece mais plausível entendê-la, de modo mais extenso, como uma 

afronta aos direitos fundamentais do contribuinte, entre eles o que diz respeito à proteção da 

dignidade humana e o resguardo do mínimo existencial do contribuinte. Salienta, por outro lado, 

a dificuldade em se determinar o limite quantitativo para a noção de tributo confiscatório, 

entendendo-a como cláusula constitucional aberta, necessitando de diversos critérios para a sua 

determinação, inexistindo um critério quantitativo previamente determinado, um limite 

quantitativo aprioristíco, questão que somente se define de forma tópica, quando tratada à luz de 

outros princípios constitucionais, tais como o da razoabilidade. 

 

 

3.2.3. A vedação do confisco em sede tributária como limitação constitucional expressa ao Poder 

de Tributar do Estado considerada sob a ótica da obrigação tributária 

 

 

 Ainda dentro da sistematização do tema há que se destacar os entendimentos divergentes 

assumidos por alguns doutrinadores que, embora admitindo a vedação constitucional da 

utilização de tributo com efeito de confisco, no direito tributário brasileiro, como uma limitação 

do poder de tributar do Estado, princípio constitucional expresso assentado na proteção da 

propriedade, como direito fundamental do cidadão, devendo ser analisado em conjunto com 
                                                           
139 Idem, pp. 167-174. 
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outros princípios constitucionais, tais como os da capacidade contributiva, razoabilidade, 

constituindo, ademais, fator de justiça tributária e de preservação da dignidade humana, 

discrepam no tocante à abrangência de tal norma de vedação, entendendo alguns que tal cláusula 

refere-se apenas ao gênero tributo, não englobando, pois, as multas tributárias 140 141 142 143, 

enquanto outros admitem a possibilidade de que tal norma refira-se ao gênero obrigação 

tributária144 145 146 147, onde estariam inseridas, também, as multas de natureza tributária, de vez 

que a aplicação de multas desarrazoadas configurariam uma forma disfarçada de burla à vedação 

constitucional da utilização do confisco em sede tributária. 

  

 Tendo em vista a dicção do texto constitucional de 1988, que veda a utilização de tributo 

com efeito de confisco, referindo-se, expressamente, ao gênero tributo, delimitando o campo de 

sua abrangência, o que, a princípio, afasta a sua aplicação no tocante às multas, e não obstante as 

inúmeras posições que aderem ao entendimento de que aqui se aplicaria a vedação constitucional 

do artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, podemos, desde já, adiantar que não 

comungamos com aqueles que assim entendem.  

 

 Na verdade admitir tal entendimento seria forçar uma interpretação pretendendo, com 

isso, retirar do texto constitucional aquilo que o legislador constituinte em momento algum 

imaginou, quebrando, inclusive, a lógica do sistema, na medida em que se teria de alterar o 

sentido de institutos jurídico-tributários com entendimento de há muito assentado, tanto na 

doutrina nacional, como fora dela.   

 

                                                           
140 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Direitos fundamentais da pessoa e do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa 
Tributária. Nova Série 6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 227-241. 
141 HAMATI, Cecília Maria Marcondes. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa 
Tributária. Nova Série 6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 275-277. 
142 COSTA, Antonio José da. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. Nova 
Série 6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 430-432. 
143 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao poder de tributar. Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 579.  
144 MARTINS, Ives Gandra da Silva: Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. 
Nova Série 6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 49-57.    
145 DELGADO, José Augusto. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. Nova 
Série 6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 82-100.  
146 TORRES, Ricardo Lobo. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. Nova Série 
6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 167-174.  
147 PONTES, Helenilson Cunha. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. Nova 
Série 6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 366-370. 
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 No entanto, para resguardar o direito do contribuinte cabe perfeitamente a argüição de sua 

invalidade, quando as mesmas são aplicadas de forma exorbitante, só que por meio de um outro 

argumento, lançando-se mão, neste caso, do princípio da razoabilidade, este sim, mais adequado 

como instrumento de impugnação à matéria.    

 

 

 

3.2.4. A vedação do confisco em sede tributária como limitação constitucional expressa ao Poder 

de Tributar do Estado considerada sob a ótica do tributo isolado ou da carga tributária global 

 

  

 Prosseguindo com o retrospecto da sistematização doutrinária do tema objeto do presente 

trabalho resta, ainda, apontar as visões que dividem os doutrinadores nacionais, quais sejam a de 

que a questão da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco (a) deveria ser encarada 

com base na apreciação de tributos de forma isolada, ou, por outro lado, (b) deveria ser apreciada 

levando em conta a carga tributária global, ou, ainda, como um misto das duas primeiras (c) 

podendo ser visualizado tanto levando em conta o tributo isolado, como considerando a carga 

tributária global.   

 

 Entende de acordo com a primeira opção, ou seja, a de que a utilização de tributo com 

efeito de confisco deveria ser encarada com base na apreciação de tributos de forma isolada, 

considerando cada caso concreto em particular, entre outros, o professor Ricardo Lobo Torres148, 

assumindo, assim, uma visão que parte para uma análise tópica da questão.   

 

 Adotam a segunda opção, ou seja, a de que a vedação de utilização de tributo com efeito 

de confisco somente teria sentido quando apreciada levando em conta a carga tributária global, 

entre outros, Ives Gandra da Silva Martins149 e Fernando Facury Scaff150. 

                                                           
148 TORRES, Ricardo Lobo. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. Nova Série 
6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 167-174.   
149 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. 
Nova Série 6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 49-57.    
150 SCAFF, Fernando Facury. O estatuto mínimo do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. Nova Série 
6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 451-481. 
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 Comunga, finalmente, com a terceira opção, ou seja, a de que o princípio da vedação de 

utilização de tributo com efeito de confisco pode ser entendido tanto quando se analisa um tributo 

isolado, como a carga tributária global, entre outros, Helenilson Cunha Pontes151. 

 

 

3.2.5. A vedação do confisco em sede tributária como limitação constitucional expressa ao Poder 

de Tributar do Estado considerada sob a ótica de um princípio absoluto ou relativo 

 

 

Finalmente, há que se considerar, dentro da sistematização do tema, uma última distinção 

que divide os doutrinadores, de que o princípio de vedação de utilização de tributo com efeito de 

confisco tem natureza absoluta, conforme o entendimento de Misabel Derzi que, malgrado 

admita a dificuldade do estabelecimento de um limite quantitativo para a caracterização do 

princípio da vedação ao confisco tributário, acrescenta que tal vedação constitucional tributária 

tem natureza ampla, vazada em termos absolutos e vinculada diretamente ao princípio da 

capacidade contributiva, na dimensão da capacidade econômica do contribuinte, com destaque 

para a renda mínima do contribuinte que deve ser incólume à incidência da tributação,  não 

sendo, contudo, um princípio de justiça material152, sendo de aplicação ampla, não importando o 

tipo de tributo analisado, ou, ainda, ter natureza relativa, de aplicação restrita a apenas alguns 

tipos de tributo, à luz do que entende Américo Masset Lacombe153, que somente admite tratar da 

vedação da utilização de tributos com efeito de confisco naqueles tributos que incidem sobre a 

renda ou sobre a propriedade, fazendo uma restrição que, a nosso ver, uma melhor interpretação 

da referida norma constitucional não autoriza.  

 

Deste modo, de acordo com os posicionamentos dos vários doutrinadores antes 

sistematizados, fica claro que, embora considerando a dificuldade do tema, muito já se tem 

                                                           
151 PONTES, Helenilson Cunha. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. Nova 
Série 6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 366-370. 
152 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar.  Rio de Janeiro: Forense, 7ª Ed., 
atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi, 2001, pp. 364-582. 
153 LACOMBE, Américo Masset. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Cadernos de Pesquisa Tributária. Nova 
Série 6, Ives Gandra da Silva Martins (coord.). São Paulo: RT, 2000, pp. 211-225. 
 



 

 

96 

 

avançado no âmbito da doutrina nacional, com relação à tentativa de melhor compreender a 

questão relacionada com o tema da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco.  

 

Em resumo, além de entender a vedação constitucional da utilização de tributo com efeito 

de confisco como uma garantia do direito de propriedade, no seu sentido amplo, o cerne maior 

que embasa a sua própria existência, enquanto princípio constitucional,  fica clara a posição, de 

certa forma, assentada, por grande parte da doutrina, com a qual comungamos, de que tal 

princípio deve ser encarado a partir de uma concepção mais abrangente, qual seja, a de que 

configura, em primeiro lugar, um limite ao poder de tributar do Estado, constituindo, ademais, 

um princípio-valor que espelha um direito fundamental do cidadão e, portanto, longe de ser uma 

norma programática constitui um princípio de eficácia plena, bem como uma garantia do 

contribuinte no tocante à preservação de outros direitos fundamentais que constituem os alicerces 

do Estado Democrático de Direito e da expressão da cidadania, tais como a igualdade, a liberdade 

e o respeito à dignidade humana, devendo representar, pois, um instrumento de justiça e uma 

barreira natural à atuação desmedida do Estado Tributário. 
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Capítulo 4. Relação do princípio da vedação da utilização de tributo com efeito confiscatório 

com outros princípios constitucionais 

 

 

 

 

RESUMO: 4.1. Limites teóricos da discussão; 4.2. Relação 

com o princípio da capacidade contributiva; 4.3. Relação 

com o princípio da razoabilidade; 4.4. Relação com o 

princípio da garantia à propriedade; 4.5. Relação com o 

princípio da proteção à dignidade humana – a questão do 

mínimo existencial  

 

 

 

 

4.1. Limites teóricos da discussão  

 

 

 

 Partimos da posição de que a vedação da utilização de tributo com efeito de confisco tem 

íntima relação com outros tantos princípios constitucionais tributários, devendo qualquer 

interpretação quanto ao seu significado e alcance ser feita considerando a confrontação com a 

teoria principiológica, mormente no que diz respeito com a noção de que a aplicação de um 

princípio não afasta a possibilidade da aplicação de outros e, em particular, com os princípios 

constitucionais da capacidade contributiva, razoabilidade, do direito à propriedade e, finalmente, 

com o princípio da dignidade humana, considerando a questão do mínimo existencial do cidadão 

como referência básica, elementos decorrentes e que ao mesmo tempo se amalgamam com os 

valores da igualdade, da solidariedade e da liberdade, que constituem fundamentos do Estado 

Democrático de Direito e com os quais a vedação constitucional do efeito de confisco em matéria 

tributária mantém total pertinência. 
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4.2. Relação com o princípio da capacidade contributiva 

 

 

Na maioria das ordens constitucionais contemporâneas a capacidade contributiva é o 

elemento que norteia a repartição dos tributos, corolário, portanto, do princípio maior da 

isonomia, que no texto constitucional brasileiro vigente vem expresso de forma genérica e 

específica no tocante à questão dos tributos. 

 

De se verificar que a idéia da instituição das exações tributárias com base nos haveres do 

contribuinte tem assento na própria evolução do Estado de Direito, em que o súdito foi 

transformado em cidadão, passando a prevalecer o princípio da igualdade,154 elemento norteador 

dos textos constitucionais liberais. 

 

A capacidade contributiva, enquanto pressuposto de um sistema tributário justo tem, em 

resumo, três funções a serem realizadas, a saber: (a) definir o pressuposto do tributo; (b) definir o 

parâmetro que irá estabelecer a cota a ser paga e (c) a definição do mínimo vital, acima do qual, 

portanto, a capacidade contributiva se manifesta, possibilitando demarcar o limite a partir do qual 

a tributação tem lugar155.  

 

Desta forma, a capacidade contributiva delimita o intervalo a partir do qual começam 

efetivamente a surgir, utilizando a feliz expressão de Alfredo Becker156, os signos reais de 

riqueza do contribuinte e que configura, dentro da noção de solidariedade que norteia o Estado 

Democrático de Direito brasileiro, o âmbito no qual deve ocorrer a atividade tributária legítima 

do Estado.   

 

De ver, portanto, que a incidência da tributação deve ocorrer apenas no âmbito que 

configura a expressão da capacidade contributiva do cidadão, deixando de lado, por agora, a 

                                                           
154 DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de  tributación. Madrid: 
Dykinson, 2002,  p. 53. 
155 Idem,  pp. 16-18. 
156 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 453. 
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discussão acerca da amplitude da aplicação deste princípio constitucional tributário, que à luz do 

artigo 145, § 1º, da Constituição Federal de 1988, está restrita apenas à figura dos impostos.  

 

Assim, a atividade tributária do Estado deverá ocorrer de forma legítima e legal, no 

intervalo limitado, de um lado, pela zona que marca o mínimo existencial, onde a tributação é 

vedada, por razões óbvias de verdadeira impossibilidade, pois não há o que ser tributado, pois 

não existe manifestação de riqueza passível de constituir objeto da ação tributária do Estado e, de 

outro lado, a partir do momento em que a propriedade, no sentido amplo, passa a sofrer um 

processo de dilapidação, configurando-se o efeito de confisco, e que a teor do artigo 150, inciso 

IV, da Constituição Federal de 1988, constitui prática igualmente vedada.  

  

Conforme nosso entendimento, seja quando incide na faixa do mínimo existencial, onde 

inexiste uma manifestação de sinais de riqueza que autorizem a ação tributária do Estado, ou 

quando ocorre na faixa que suplanta o limite superior da capacidade contributiva, em que a 

propriedade, em sentido amplo, passa a sofrer uma verdadeira dilapidação, deixando de ser 

garantida pela tributação, para ser a garantia dessa mesma tributação, numa clara inversão de 

valores, ocorre o efeito do confisco tributário que a atual Constituição Federal não aceita.  

 

Sobre a capacidade contributiva ou econômica (para usar a expressão utilizada pelo 

legislador constituinte de 1988)157, embora não se possa deixar de reconhecer o seu 

relacionamento com os ditames de um sistema tributário justo, cabe deixar, desde já, bastante 

claro, que não obstante esta premissa, o desiderato de um sistema tributário justo não se perfaz 

unicamente levando em consideração o princípio da capacidade contributiva, até porque, 

considerando o caso específico do Brasil, tal assunção seria, de certa forma, ingênua, pois a 

aplicação do valor insculpido no princípio da capacidade contributiva, conforme disposição 

expressa do texto constitucional de 1988, está dirigida tão somente aos impostos. Considerando, 

pois, que a maior parte da carga tributária brasileira está assentada, atualmente, na figura das 

contribuições, é lógico que os parâmetros de um sistema tributário justo deverão ser outros que 

não somente o da capacidade contributiva.   

 

                                                           
157 Vide artigo 145, § 1º, da CF/88. 
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Assim, no vigente texto constitucional brasileiro, de 1988, na parte que trata do Sistema 

Tributário Nacional, o princípio da capacidade contributiva aparece de forma expressa, no artigo 

145, § 1º, in verbis: 

 

Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte, (.........) 

 

Não restam dúvidas que para o legislador constituinte de 1988, os impostos, dependendo 

de sua natureza, deverão ser graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, numa 

clara alusão à manifestação dos signos presuntivos de riqueza, na feliz expressão cunhada por 

Alfredo Becker158, constituindo, ademais, sem sombra de dúvida, norma vinculante para o 

legislador infraconstitucional, assim como para o intérprete e aplicador da lei, daí a sua 

importância. 

 

Tendo sido há mais de dois séculos preconizado por Von Iusti, o princípio da capacidade 

contributiva foi, posteriormente, adotado por Adam Smith, cientista econômico que o utilizou 

como a fórmula segundo a qual o financiamento dos gastos públicos que beneficiassem os 

cidadãos em geral deveria ser feito por meio de impostos cobrados conforme a capacidade 

econômica do cidadão, instituindo, assim, o que viria a ser denominado, no campo da ciência 

tributária, como o princípio da capacidade contributiva.159 

 

Entre os cânones estabelecidos por Adam Smith para nortear a cobrança de tributos, além 

do relativo à segurança jurídica, destaca-se, talvez, como o mais importante, a figura da 

capacidade contributiva, e a sua aplicação ou não, irá, conformar, na prática, o caráter de uma 

tributação justa ou injusta, sendo, pois, despicienda a utilização de maiores esforços para 

constatar a importância desse princípio com relação ao tema em estudo da vedação da utilização 

de tributo com efeito de confisco. 

 

                                                           
158 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 453.  
159 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Rio de Janeiro: Forense, 7ª Ed., Revista e 
Complementada por Misabel Abreu Machado Derzi, 2001, p. 688.   
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Muitas foram as críticas acerca do princípio da capacidade contributiva, especialmente 

aquelas vindas dos autores de origem italiana, que passaram, sistematicamente, a menosprezar a 

importância do referido princípio, sob a alegação de que se tratava de conceito indeterminado, e, 

portanto, sem a devida valia no mundo do direito tributário, opinião seguida, no Brasil, por 

Alfredo Becker, um dos maiores oponentes à utilização do princípio da capacidade contributiva. 

 

Numa retrospectiva histórica, deve-se a Benvenuto Griziotti160 a introdução na dogmática 

jurídica do conceito de “capacidade contributiva”, o que, de pronto, levantou inúmeras 

polêmicas, a partir dos pronunciamentos de Giannini161 que se referiu ao princípio como uma 

noção parajurídica, sem a necessária eficácia, no que foi seguido por Micheli162 que o definiu 

como uma “caixa vazia de conteúdo”, no plano do direito positivo. 

 

Autores de peso como Giuliani Fonrouge163 e Carlos Palao Taboada164 negaram ao 

princípio qualquer traço jurídico, um mero conceito econômico, sem aplicabilidade prática no 

campo da tributação. 

 

No direito brasileiro, a voz de Alfredo Becker165, ao qual já nos referimos, acompanhando 

os doutrinadores italianos, também se fez sentir, referindo-se de forma crítica e até certo ponto 

ácida, ao princípio da capacidade contributiva, destacando com relação à sua inserção no texto 

constitucional brasileiro, que tinha sido constitucionalizado o equívoco. 

 

Em posição contrária à de Alfredo Becker, todavia, levantou-se Aliomar Baleeiro166, que 

destacou o aspecto não indeterminado, mas determinável do princípio, pugnando, na prática, por 

sua eficácia, tomando por base o texto constitucional de 1946, que ressaltava o caráter pessoal 

dos impostos e a sua graduação por meio da capacidade contributiva, não obstante a ausência do 

                                                           
160 Apud, BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Rio de Janeiro: Forense, 7ª Ed. 
Revista e Complementada por Misabel Abreu Machado Derzi, 2001, p. 690.  
161 Idem,  p. 722. 
162 Idem, pp. 722 e seguintes.   
163 Idem, pp. 722 e seguintes. 
164 Idem, p. 723. 
165 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Saraiva, 1972,  pp. 437 – 457. 
166 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Rio de Janeiro: Forense, 7ª Ed. Revista e 
Complementada por Misabel Abreu Machado Derzi, 2001, pp. 687 – 781. 



 

 

102 

 

princípio no texto constitucional de 1969, que, no entanto, ao adotar um regime democrático e de 

preservação do princípio da igualdade, traria implícito a mesma noção. 

 

Atualmente não resta mais dúvida acerca da eficácia do princípio da capacidade 

contributiva, não sendo sem razão que a sua aplicação, por meio do sopesamento da condição 

econômica do contribuinte tida, à luz da visão do constituinte de 1988, como uma realidade 

econômica objetivamente considerada, se faz presente como critério regulador da 

discricionariedade legislativa. 

 

Igualmente importante é a sua aplicação quando visa tolher as imposições de exações 

tributárias de índole confiscatória pelo Estado, resguardando, igualmente, o mínimo existencial 

dos cidadãos, impondo a sua vez fórmulas de progressividade que buscam, em resumo, 

concretizar os anseios de uma tributação justa.  

 

Como corolário lógico do princípio geral da igualdade, e da igualdade tributária em 

particular, a capacidade contributiva é, destarte, o meio eficaz da concretização dos direitos 

fundamentais individuais, entre os quais se destacam o direito à propriedade, o direito de 

preservação do mínimo existencial e, sobretudo, o direito de não suportar exações tributárias com 

efeito de confisco, além de constituir instrumento de operacionalização, se não o único, sem 

dúvida o mais importante, do princípio da isonomia tributária. 

 

Nada obstante a previsão do artigo 5º, caput, da Constituição Federal de 1988, instituindo 

o princípio da igualdade, de natureza genérica, como instrumento de garantia dos direitos 

fundamentais do cidadão, referendado, por sua vez, no artigo 150, II, do texto constitucional de 

88 que estabelece o princípio da igualdade tributária, de natureza específica, não se pode deixar 

de considerar o princípio da capacidade contributiva como parâmetro de igualdade. Nesse aspecto 

a atuação do Estado não pode esgotar-se na igualdade formal, segundo a concepção de que “todos 

são iguais perante a lei”, havendo necessidade de que as leis, mormente no campo do direito 

tributário, sejam, também, materialmente justas. 
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Por outro lado, e daí a importância da consideração do princípio da capacidade 

contributiva, não basta a simples apreciação do princípio da igualdade segundo a concepção de 

tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais que estejam em situação de equivalência, 

devendo-se considerar como injustas as práticas tributárias desarrazoadas ou desproporcionais 

como móvel impeditivo ao exercício arbitrário de procedimentos tributários que são instituídos 

pelo Estado, nem sempre amparados nos princípios reguladores do sistema jurídico como um 

todo, até porque, via de regra, restará sem solução a difícil questão de saber quem são os iguais e 

quem são, na verdade, os desiguais na relação obrigacional tributária, relação agravada pela 

condição de que nela o contribuinte figura sempre na condição de hiposuficiente, dispensando-se 

ao Estado uma série de privilégios. 

 

Não é suficiente, portanto, que as leis tributárias cuidem apenas da repartição isonômica 

da carga tributária, fazendo prevalecer e estampando na prática a noção de uma igualdade 

fundada, tão somente, no aspecto formal, mas que busquem a distribuição da carga tributária, 

segundo um viés isonômico fundado no critério da capacidade contributiva ou econômica do 

cidadão. 

 

Nesse sentido a capacidade contributiva pode e deve agir como parâmetro de igualdade, já 

que no seu cerne pressupõe a prevalência do princípio da isonomia, até porque a prática de 

atitudes discriminatórias e a instituição de privilégios odiosos de qualquer natureza, comuns no 

passado, são matérias vedadas pelo legislador constitucional, tendo sido totalmente rechaçadas 

pelo liberalismo, mormente na seara tributária, onde tais práticas encontram sérios obstáculos. 

 

Portanto, partindo da noção de justiça fiscal, conforme a concepção de justiça distributiva, 

não é difícil admitir a importância do princípio da capacidade contributiva, mormente num 

Estado Democrático de Direito, como o Brasil, uma República fundada nas premissas dos 

princípios da igualdade, liberdade e do desenvolvimento social167, campos férteis para a sua 

aplicação e no que restariam controlados, destarte, os riscos da utilização de tributos com efeito 

de confisco, prática que o constituinte brasileiro de 1988 vedou, de forma expressa, por meio do 

disposto no artigo 150, IV. 
                                                           
167 artigos 3º,  5º  e  6º e ss. da CF/88. 
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4.3. Relação com o princípio da razoabilidade 

 

 

 Preliminarmente, cabe ressaltar que sob o ponto de vista histórico, a noção do razoável 

como indicativa do justo é questão veiculada desde os primórdios do pensamento filosófico, em 

quase todos os assentos que abordam temas de teoria geral do direito, independentemente do viés 

jusnaturalista ou juspositivista por meio dos quais venham a ser tratados. 

 

A abordagem do princípio tributário que veda a utilização de tributo com efeito de 

confisco, do modo como está colocado pelo constituinte brasileiro de 1988, passa, 

obrigatoriamente, pelo sopesamento de outros princípios constitucionais, tantos os explícitos, 

como os implícitos ao texto constitucional. 

 

É a partir da ponderação dos valores fundantes da Constituição e do próprio Estado 

brasileiro, tido, declaradamente, como Democrático de Direito, que se poderá entender a real 

dimensão do significado e conteúdo da expressão “efeito de confisco” utilizada pelo legislador 

constituinte no artigo 150, inciso IV, no rol das limitações do poder de tributar. 

 

Portanto, ao elencar o princípio da razoabilidade como um daqueles com o qual o 

princípio da vedação da utilização de tributos com efeito de confisco está diretamente relacionado 

não o fazemos de forma gratuita e sem fundamentação, mas embasados na perspectiva de que a 

dimensão de peso e a ponderação de valores, constituem elementos de destaque em qualquer 

abordagem que envolva a temática principiológica. 

 

Sem a pretensão de utilizar o princípio da razoabilidade, como fio condutor que é, para 

entender a noção do efeito do confisco em sede tributária, a partir da perspectiva de que tal forma 

de abordagem poderia implicar em estabelecer deduções com base em critérios subjetivos, 

desprovidos de concretude e, portanto, constituindo uma forma que poderia redundar na quebra 

da segurança jurídica, tão prezada pelos aplicadores da lei, pretende-se, ao contrário, demonstrar 

a utilidade de tal princípio na medida em que acima da noção de segurança jurídica devem, 

sobretudo, prevalecer os ideais de justiça. 
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Dentro deste aspecto não há razão para deixar de lado a noção do princípio da 

razoabilidade como elemento vinculado ao princípio da vedação da utilização de tributo com 

efeito de confisco, cuja materialização ocorre normalmente naqueles casos em que o Estado 

Tributário, ultrapassando as barreiras da situações limites, define exações que representam um 

claro excesso ao seu legítimo exercício do poder de tributar. 

 

 Deste modo, há que se considerar a importância da razoabilidade como elemento aferidor 

das práticas desenvolvidas pelo Estado Tributário, que ultrapassando os limites autorizadores do 

poder de tributar, desbordam em atividades fiscais que levam ao confisco do patrimônio do 

contribuinte. 

 

A medida do justo, portanto, embora não possa ser objeto de uma delimitação 

quantitativa, pode ser definida muito bem, e nesse sentido é possível utilizá-la para precisar a 

noção do efeito de confisco em sede tributária, quando aferida por meio da razoabilidade. 

 

É, portanto, a lógica do razoável, que irá proporcionar o entendimento da norma e os 

meios de aplicação regular do direito fora das amarras de um sistema calcado em pura lógica 

dedutiva, sem dúvida imprópria ao trato das relações jurídicas, onde as questões devem ser 

tratadas de forma tópica, atendendo às suas particularidades circunstanciais intrínsecas, partindo-

se da visão de que as respostas não serão encontradas nos textos da lei, como se estivessem pré-

definidas, mas antes por meio da integração de vários valores e desde que em sintonia com os 

princípios que dão sustentação e harmonia ao sistema jurídico como um todo. 

 

 Não é sem razão que Ricardo Aziz Cretton, citando Recaséns Siches afirma168 

 

as normas jurídicas não podem ser apreciadas sob a ótica de sua verdade 

ou falsidade, porém sob o enfoque de outros valores, como os de justiça, 

dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade, bem comum, 

adequação, eficácia, prudência ..... 

 

 
                                                           
168 CRETTON, Ricardo Aziz. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e sua aplicação no direito 
tributário. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2001, p. 31. 
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 Este modo de entender e aplicar o direito, segundo parâmetros de razoabilidade, constitui, 

pois, o meio adequado de evitar a utilização imprópria das normas, opção clara que o próprio 

sistema jurídico faz valer, quando repele o excesso de poder e o abuso de direito. Como não 

utilizá-lo, então, de igual modo, quando diante do problema da vedação constitucional da 

utilização de tributos com efeito de confisco? 

 

 

4.4. Relação com o princípio da garantia ao direito à propriedade privada 

 

 

 O tema do direito à propriedade privada é antigo e resulta do tanto que se possa exercer 

sobre um objeto, no âmbito de um determinado Estado, tendo em vista os próprios dispositivos 

que o regulam no ordenamento jurídico desse mesmo Estado.  

 

 Assim, como instituição jurídica e regime que incide sobre a propriedade, regulando as 

relações entre o proprietário e o bem que constitui o objeto de sua disposição, é de ver que o 

direito à propriedade privada apresenta um contingente idêntico em qualquer sistema jurídico, 

embora possa, sem dúvida, evidenciar um conteúdo distinto e função diversa, em cada um deles, 

tudo em razão do molde adotado pelas próprias normas que o regulam no âmbito de cada sistema.  

 

 Portanto, não há como estudar o direito à propriedade privada de forma desvinculada da 

noção de Estado, pois é no âmbito de seus limites e conforme as regras que a própria sociedade 

admite e estabelece para o exercício de seus direitos, que há de se encontrar os parâmetros para a 

definição do princípio da garantia do direito à propriedade privada. 

 

 Desta forma, há que se buscar as bases constitucionais que conformam o modelo de 

Estado e a própria noção do direito à propriedade privada, para que se possa estabelecer, com 

fidelidade, as idéias acerca do seu tratamento jurídico, suas âncoras de segurança e, mais 

precisamente, a relação que tal direito mantém, no caso, com o princípio da vedação ao confisco 

em sede tributária. 
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 Com relação à propriedade privada, especificamente, convém notar, que a sua função 

representa o marco mais importante para as considerações que a seguir iremos elaborar, razão 

pela qual, antes mesmo de pensarmos em propriedade-direito, temos de pensar em propriedade-

função, como meio de tentar entender o mecanismo que liga tal direito ao princípio, de certa 

forma insculpido, no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal brasileira, de 1988.  

 

 Neste sentido cabe destacar, a esta altura da discussão, o magistério de Leon Duguit169 

que se reportando à propriedade como direito subjetivo e suas distintas funções destaca o 

seguinte:  

 

Todo individuo tiene la obligación de cumplir en la sociedad una cierta 

función en razón directa del lugar que en ella ocupa. Ahora bien, el 

poseedor de la riqueza, por lo mismo que posse la riqueza, puede realizar 

un cirerto trabajo que solo él puede realizar. Solo él puede aumentar la 

riqueza general haciendo valer el capital que posee. Está, pues, obligado 

socialmente a realizar esta tarea, y no será protegido socialmente más 

que si la cumple y en la medida que la cumpla. La propiedad no és, pues, 

el derecho subjetivo del proprietário; és la función social del tenedor de 

la riqueza.   

 

 A função social, pois, representa no dizer de Leon Duguit a própria razão da propriedade e 

somente nesta condição pode ser assimilada, ao menos no âmbito do Estado Democrático de 

Direito.  

 

 Caminhemos aqui, com o ensinamento de Garcia Dorado170 que comentando uma decisão 

do Tribunal Constitucional da Espanha, assim se pronunciou: 

 

En este sentido, el Tribunal Constitucional (STC 37/1987, FJ.2, de 26 de 

marzo) há delimitado el significado y alcance de la función social, 

considerando esta como elemento estructural de la definición del 

derecho a la propiedad privada y señalando que “la Constitución no há 

                                                           
169 DUGUIT, Leon:. Las transformaciones del derecho. Buenos Ayres, Editorial Heliasta, s/d,  p. 240. 
170 DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. Madrid: 
Dykinson, 2002, p105.  
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recogido una concepción abstracta de este derecho como mero ámbito 

subjetivo de libre disposición o señorio sobre el bien objeto del dominio 

reservado a sua titular, sometido únicamente en su ejercicio a las 

limitaciones generales que las Leyes impongan para salvaguardar los 

legítimos derechos o intereses de terceros o del interes general. Por el 

contrário, la Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada 

que se configura y protege, ciertamente, como um haz de facultades 

individuales sobre las cosas, pero también, y al mismo tiempo, como un 

conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las 

Leyes, en atención a valores e intereses de la colectividad, es decir, a la 

finalidad o utilidad social que cada categoria de bienes objeto de 

domínio  este llamada a cumplir.”  

 

 Em sintonia com essas idéias o legislador brasileiro constituinte, de 1988, deixou claro 

que a garantia do direito à propriedade, no âmbito do Estado, somente encontra guarida, na 

medida em que a mesma desempenha a sua função social.171  

 

 Tal definição, revela, claramente, a opção política do legislador constituinte, mostrando, 

assim, um quadro de sintonia com o modelo de Estado Democrático de Direito, previsto para o 

Estado brasileiro, no caput do artigo 1º da Constituição Federal de 1988172, constituindo este 

ponto o marco de referência para as avaliações que se pretende realizar, doravante, acerca da 

relação do direito à propriedade privada com o princípio que veda a utilização de tributo com 

efeito de confisco.     

 

 Pois bem, a relação do direito à propriedade e a vedação ao confisco em sede tributária, é 

algo que se dessume do próprio texto constitucional, na media em que fica nítido o aspecto de sua 

complementaridade, tendo o legislador constituinte de 1988 tomado o cuidado de colocar em 

campos distintos, porém não opostos, estes dois princípios, cujo balanço e harmonização 

resultará, na prática, que se atinjam os objetivos do Estão brasileiro afirmados no artigo 3º, da 

própria Constituição. 

                                                           
171 Assim é o que estabelece a Constituição Federal de 1988, no caput, do seu artigo 5º, dos Direitos e Garantias 
Fundamentais que define a inviolabilidade do direito à propriedade e a sua garantia, bem como a sua função social, 
nos incisos XXII e XXIII deste mesmo artigo. 
172 Constituição Federal de 1988: Artigo 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito................ . 
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 Embora garantida, mas ao mesmo tempo sem constituir um direito absoluto, a propriedade 

privada está submetida aos ditames de sua função social, podendo sofrer restrições, quando 

desvirtuada dessa sua função, ou, ainda, limitações, em razão do poder de polícia do Estado. 

 

 Isto, no entanto, não autoriza a sua expropriação sem a devida indenização, o que somente 

pode vir a ocorrer, pela via legal da desapropriação, mediante prévia indenização. Fora disso, 

somente em casos especialíssimos, nos quais a propriedade venha a ser utilizada para fins ilícitos, 

admite-se a sua expropriação, sem que ocorra, como de regra, a devida indenização 

constitucionalmente prevista para todos os demais casos.  

 

 O direito à propriedade privada, bem como a sua garantia, destacando-se aqui a de que 

não poderá ser desapropriada sem o pagamento da justa e prévia indenização, salvo no caso em 

que venha a ser utilizada para fins ilícitos, conforme a própria Constituição estabelece, 

constituem, assim, marcos reguladores do próprio Estado Democrático de Direito. 

 

 Dentro deste enfoque, nos moldes do ensinamento de Ricardo Lobo Torres,173 surge, pois, 

o tributo, como o preço da liberdade, sendo por ela mesma limitada, liberdade que poderá vir a 

ser oprimida se o não contiver a legalidade, para o que o princípio da vedação ao confisco 

constitui um freio necessário, não se podendo admitir que o Estado, no afã de exigir o 

cumprimento do dever de tributar, que requer de todo o cidadão sua participação, por meio dos 

tributos, no financiamento da máquina pública, desenvolva uma prática de tributação que 

desborde para as raias do confisco, atingindo a propriedade no seu cerne e comprometendo este 

que é um dos direitos fundamentais do cidadão e mola propulsora do próprio Estado. 

 

 É certo que o poder de tributar do Estado se manifesta por meio da limitação, ainda que 

parcial, da propriedade do cidadão, concebida neste ponto sob a forma ampla, incluindo, destarte, 

o patrimônio e a renda.  

 

 Esta limitação da propriedade constitui, pois, a via que o Estado utiliza para buscar os 

recursos de que necessita para o seu normal desenvolvimento.    
                                                           
173 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: Os direitos humanos e 
tributação – imunidade e isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, pp. 2-3. 
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 Isto, todavia, não autoriza o Estado Tributário a desenvolver uma atividade arrecadatória 

que venha marcada pelo descumprimento de princípios constitucionais básicos, tais como, o do 

direito à propriedade privada e a garantia de que ela somente poderá ser retirada do cidadão, por 

meio da desapropriação, mediante a competente, prévia e justa indenização e que antes mesmo de 

constituir uma negação a esse direito, representa, ao contrário, sua garantia.  

 

 Desenvolvendo-se o tributo no campo das atividades lícitas, pois conforme disposto no 

artigo 3º, do Código Tributário Nacional, representa prestação pecuniária compulsória, que não 

constitui sanção de ato ilícito, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, é 

de ver que a retirada da propriedade privada do cidadão, pela via dos tributos, pode, quando 

excessiva, constituir clara agressão ao princípio que veda a utilização de tributos com efeito de 

confisco previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal brasileira, de 1988. 

      

 Fica evidente, destarte, que o princípio da garantia à propriedade privada, de um lado, e o 

princípio da vedação ao confisco em sede tributária, de outro, antes de representar uma zona de 

conflito, constituem, ao contrário, uma forma de convivência entre tais valores, que se relacionam 

e se limitam mutuamente, como mecanismo de preservação do próprio Estado Democrático de 

Direito e resguardo dos direitos fundamentais do cidadão. 

 

 Este fato, inclusive, é suficiente para afastar a idéia de muitos doutrinadores de que, tendo 

em vista a inserção constitucional do direito à garantia da propriedade privada, a inclusão da 

vedação da utilização de tributo com efeito de confisco, seria plenamente dispensável, já que tal 

desiderato estaria, em última análise, sendo feito por aquele outro princípio, o que não é 

aceitável, pois não houvesse a vedação constitucional da utilização do confisco em sede 

tributária, a propriedade privada do cidadão poderia, facilmente, vir a ser agredida pela via 

fiscal,174 constituindo, pois, esta barreira uma limitação efetiva do poder de tributar do Estado. 

 

 Convém chamar a atenção, ainda, para o fato da possibilidade, muito em voga, nos 

tempos atuais, em que a atividade arrecadatória do Estado se faz mais forte, da utilização do 

tributo, no âmbito da extrafiscalidade, que surge amparada, quase sempre, no princípio da 
                                                           
174 DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. Madrid: 
Dykinson, 2002, p107.  
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progressividade, com nítida repercussão negativa na propriedade privada do cidadão, que poderia 

restar prejudicada, não fosse a vedação constitucional da utilização de tributo com efeito de 

confisco.  

 

 Neste sentido, afirma Lejeune Valcárcel175 que 

 

todo el problema de la no confiscatoriedad se reduce a determinar hasta 

donde puede llegar um tributo a fin de que no lesione el derecho de 

propriedad, especialmente los tributos de natureza extrafiscal 

 

ao que complementa Ferreiro Lapatza176 de que  

 

la propriedad necesita estar expresamente protegida por la propia 

Constitución de outro derecho también reconocido por ella: el derecho 

del Estado a exigir a los contribuyentes el pago de los tributos.  

. 

la Constitución protege la propriedad privada en el mismo plano 

constitucional, impidiendo que los tributos tengan alcance confiscatorio. 

Sin embargo, esto no le impide dejar claro que la prohibición de alcance 

confiscatorio de los tributos debe interpretarse dentro del precpto que la 

contiene, es decir, la cláusula no debe ir referida a la propriedad como 

institución separada del tributo, sino a la propriedad como objeto del 

tributo, como riqueza que se posee y que revela capacidad econômica en 

que debe de basarse el sistema tributário justo, concreción del deber de 

tributación.  

 

 Desta forma, ainda que não se possa fugir da noção de que a tributação resulta, em última 

análise, numa apropriação, mesmo que parcial, da propriedade do cidadão177, a conjugação do 

princípio da garantia à propriedade privada, com o princípio que veda a utilização de tributo com 

efeito de confisco, torna-se imperiosa, no sentido de estabelecer um sistema tributário justo, na 

medida em que tal comunhão de princípios, poderá evitar a coletivização da propriedade por 

                                                           
175 Idem, p. 107 
176 Idem, p.108. 
177 Apud Pérez de Ayala, DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de 
tributar. Madrid: Dykinson, 2002, p. 124.   
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meio do imposto, atuando, sobretudo, como freio à progressividade tributária, que antes de servir 

como instrumento de fiscalidade, na mão do Estado Tributário, deve ficar restrita, tão somente, 

ao campo da extrafiscalidade fiscal constitucionalmente autorizada. 

 

 Aqui vale ressaltar a posição de Pérez de Ayala178, de que: 

 

 el impuesto confisca en la medida en que para pagarlo el sujeto 

contriuyente ha de liquidar parte de su patrimônio, ha de acudir a  

su patrimônio por no bastarle la renta. Es decir, el impuesto merece el 

calificativo de confiscatorio desde el momento en que absorbe recursos 

necesarios para que el contribuyente mantenga su capacidad económica 

productiva al mismo nivel que el que, antes del hecho gravado por el 

impuesto, tenia.  

 

 Assim, tal entendimento do princípio da vedação ao confisco em sede tributária, 

relacionado com a propriedade do cidadão contribuinte, sinaliza para o ponto a partir do qual, 

considerando um determinado tributo, ou o sistema tributário como um todo, o efeito de confisco 

pode ser sentido, qual seja, aquele em que, para liquidar a obrigação tributária, o cidadão deve 

começar a se desfazer de seu próprio patrimônio.   

  

 Portanto, embora não se possa deixar de admitir que a tributação tenha como um dos 

objetivos, considerando um sistema tributário justo, a redistribuição de riquezas, para com isso se 

fazerem atendidos os objetivos do Estado, quais sejam, a de construir uma sociedade livre, justa e 

solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização, reduzindo 

as desigualdades sociais e regionais; desiderato maior do legislador constituinte de 1988179, não 

se pode admitir, todavia, que tais finalidades venham a ser atingidas, pela via tributária, sem a 

devida submissão do Estado Tributário à vedação de utilização de tributo com efeito de confisco.  

  

4.5. Relação com o princípio da proteção à dignidade humana – a questão da preservação do 

mínimo existencial 

                                                           
178 Apud  DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributar. Madrid: 
Dykinson, 2002, p. 124.   
179 Vide artigo 3º, incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal brasileira de 1988. 
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Discorrer sobre a vedação constitucional do efeito de confisco, em sede tributária, sem 

considerar o princípio da proteção à dignidade humana e o seu corolário, a questão do mínimo 

existencial, é algo que se torna impossível.  

 

A comunhão visando harmonizar o dever de tributar do cidadão, de um lado, como 

responsável pelo financiamento da máquina estatal e o poder de tributar do Estado, de outro, 

como reflexo da soberania uma vez outorgada pelo povo e que lhe confere o direito de buscar na 

sociedade, pela via tributária, os recursos de que necessita, revela, preliminarmente, que ao 

contribuir para os cofres do Estado, por meio da destinação de parte dos seus bens e rendas, o 

cidadão terá que ver respeitado um patamar mínimo de recursos sobre os quais não há de incidir 

qualquer carga tributária.  

 

O ato de pagar tributos constitui dever fundamental do cidadão. Neste sentido, como 

afirma Klaus Tipke,180 o dever de tributar não é meramente um sacrifício, mas, sim, uma  

contribuição necessária para que o Estado possa cumprir suas tarefas no interesse do proveitoso 

convívio de todos os cidadãos, dizendo, ainda, que o Direito Tributário não constitui mera 

técnica, mas uma área do direito orientada por valores. 

 

Alguns pontos, portanto, destacados pelo jurista alemão são deveras importantes e 

merecem a devida atenção. O primeiro, de que a participação do cidadão, no tocante ao dever de 

tributar, constitui um exercício de cidadania; em segundo lugar, que tal atividade deve estar 

voltada para a finalidade pública; e, por último, que o poder de tributar do Estado, na medida em 

que trouxe o súdito para o patamar de cidadão, deve constituir não uma mera técnica voltada para 

a finalidade arrecadatória, mas, sobretudo, deve representar uma atividade orientada por valores.  

 

Portanto, entre os inúmeros valores que fundamentam o Estado Democrático de Direito, 

há que se destacar o princípio da preservação da dignidade humana, pois antes de constituir um 

fim em si mesmo, o Estado deve ter como finalidade o próprio cidadão.    

 
                                                           
180 TIPKE, Klaus e YAMASHITA, Douglas. Justiça fiscal e princípio da capacidade contributiva. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 15. 
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Os recursos colocados a salvo da ação de tributação do Estado permitindo ao cidadão a 

preservação do mínimo existencial de que necessita para assegurar e garantir as suas necessidades 

básicas constitui requisito que visa preservar e manter sua dignidade como pessoa, um dos 

fundamentos do próprio Estado Democrático de Direito.  

 

Daí a razão pela qual a tributação, como forma de financiamento do Estado, não pode 

ultrapassar este marco mínimo, sob pena de violar um direito fundamental do cidadão.  

 

A esta altura devemos deixar claro, portanto, que a nosso sentir, o efeito de confisco, em 

sede tributária, tanto poderá se dar quando a ação tributária do Estado invade o marco do mínimo 

existencial do cidadão, como quando se desenvolve, de forma excessiva, dilapidando parte 

substancial de sua propriedade.   

 

Assim, a ação tributária do Estado, tanto num caso, como em outro, gera o efeito de 

confisco vedado pela Constituição, pois as conseqüências ocasionadas pela incidência tributária, 

em ambas as circunstâncias, são as mesmas, ou seja, a perda da propriedade, sem a 

correspondente compensação. 

 

De fato, quando a tributação incide num nível que suplanta as raias da capacidade 

econômica do cidadão, o efeito da utilização de tributo com efeito de confisco se torna mais 

evidente.  

 Mas não se pode deixar de reconhecer, porém, que igual sensação ocorre quando a 

tributação invade o âmbito reservado do mínimo existencial do cidadão, aquele nicho de recursos 

reservados tão somente para que este cidadão tenha preservadas as condições que assegurem a 

sua dignidade, permitindo-lhe, assim, exercer efetivamente sua cidadania.  

 

Nestas condições, quando a tributação se faz no seio do âmbito reservado do mínimo 

existencial, as conseqüências são, ainda, mais perversas, ocasionando um efeito, cuja gravidade 

fica mais marcante, pois sequer há falar em capacidade econômica que justifique o dever de 

tributar. 
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Tal forma de exercício do poder tributário do Estado há muito ficou para trás, 

constituindo apenas uma lembrança do Estado Patrimonial, que segundo Ricardo Lobo Torres,181 

se estendeu do desmoronamento da estrutura feudal até aproximadamente o final do século 

XVIII, época em que os pobres não eram imunes aos impostos. 

 

Muito embora a situação até então vivida e que constituiu, por muito tempo, um modelo 

de tributação evidentemente injusto tenha, a partir das novas dimensões assumidas pelo Estado, 

evoluído para melhor, resta reconhecer que a isenção tributária do mínimo existencial somente 

adquiriu uma feição consolidada a partir do momento em que a ação de tributação do Estado 

passou a considerar, efetivamente, a capacidade econômica do cidadão, como base para a sua 

cobrança. 

 

 Embora atualmente esteja assentado, ao menos de forma implícita, em praticamente todos 

os textos constitucionais dos Estados Democráticos, dos quais a Constituição do Brasil, de 1988, 

é exemplo, não se tenha, contudo, a sensação ingênua de que a questão pertinente à isenção 

tributária do mínimo existencial tenha atingido um ponto de equilíbrio, como critério de 

segurança do cidadão contra a ação indiscriminada do Estado em matéria tributária.  

 

Premido pelo aumento das pressões sociais a que estão, continuamente, submetidos, não 

resta dúvida que se torna cada vez maior a ação de intervenção do Estado no seio da sociedade, 

mormente pela via tributária, de sorte que, embora amparado pelo princípio da capacidade 

econômica, o cidadão, por vezes, se depara com uma tributação que incide sobre o mínimo 

existencial, cuja preservação se faz necessária. 

 

Não é sem motivo que Garcia Dorado182, dissertando sobre o tema afirma que 

 

Por tanto, consideramos que el Estado tiene la exigência constitucional 

de reconocer y garantizar la satisfación de estos derechos vitales al 

individuo, proporcionándole los recursos suficientes que le permitan 

                                                           
181 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: Os direitos humanos e 
tributação – imunidade e isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 138. 
182 DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributar. Madrid: 
Dykinson, 2002, p. 134. 
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llevar una vida digna y conseguir el desarrollo libre de su personalidad, 

para asi poder participar com su esfuerzo en la vida social, econômica y 

cultural de la sociedad.    

 

Aqui, pois, se faz importante a presença do princípio da vedação de utilização de tributo 

com efeito de confisco, como forma complementar para assegurar os direitos fundamentais do 

cidadão, entre eles o da garantia da preservação do mínimo existencial.   

 

A relação do princípio da dignidade humana e que garante a preservação do mínimo 

existencial, da ação tributária do Estado, embora tenha assento lógico na capacidade econômica 

do cidadão, pois, do contrário estar-se-ia invertendo a própria razão de ser do sistema, não pode 

ser debitado, de forma exclusiva, apenas a este último, sob pena de exacerbar em demasia a sua 

importância, sendo de bom alvitre que se busque, também, no princípio da vedação de utilização 

de tributo com efeito de confisco a sua base de sustentação teórica.183 

 

Seguindo essa posição, Perez de Ayala,184 citado na obra de Garcia Dorado, entende que 

um tributo tem caráter confiscatório quando 

 

con caráter general, conduce a situaciones em las que la renta que queda 

disponible, después de pagar, es tan reducida que incluso vulnera el 

mínimo necessário o vital que cada sujeto necesita para hacer frente a 

sus necesidades más esenciales 

 

 Dentro deste enfoque não se deve tomar como característica do efeito de confisco apenas 

aquele que ocorre quando a incidência da tributação se faz por meio de gravames excessivos, 

pois, independentemente da alíquota praticada, um tributo poderá apresentar o mesmo efeito de 

confisco quando a ação do Estado invade a esfera do mínimo existencial do cidadão.   

 

  

 

                                                           
183 Idem, p. 137.  
184 Apud, Idem, p. 138. 
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Capítulo 5. A vedação da utilização de tributo com efeito de confisco como topos retórico nas 

decisões do Supremo Tribunal Federal 

 

 

RESUMO: 5.1. Uma visão preliminar da questão; 5.2. A 

visão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema da vedação 

da utilização de tributo com efeito de confisco antes da 

vigência da Constituição Federal de 1988; 5.3. A visão do 

Supremo Tribunal Federal sobre o tema da vedação da 

utilização de tributo com efeito de confisco sob a égide da 

Constituição Federal de 1988  

 

 

5.1. Uma visão preliminar da questão 

 

 

 Na medida em que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição185, velando 

pela interpretação e conseqüente aplicação do texto constitucional, dirimindo as dúvidas surgidas 

a partir das decisões dos tribunais inferiores, dando, assim, a última palavra acerca das questões 

que envolvem os temas constitucionais, torna-se importante, ao se estudar a questão da vedação 

da utilização de tributos com efeito de confisco, analisar a evolução do pensamento do mais alto 

tribunal do pais no tocante ao tema em comento.  

 

 Da observação das idéias do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, como se dessume 

do teor de suas várias decisões ao longo dos tempos, posicionamentos adotados sob a égide de 

diferentes textos constitucionais, fica bem claro que a posição do Excelso Pretório, mesmo antes 

da existência de qualquer disposição expressa do texto constitucional acerca da questão em 

comento, quase sempre186 foi a do entendimento em prol da garantia do contribuinte diante da 

                                                           
185 Conforme disposição expressa da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 102, caput, a saber: “Compete ao 
Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, .....”. 
186 Utilizamos a expressão “quase sempre”, pois nos albores do século passado o Supremo Tribunal Federal, 
seguindo a idéia de que não cabia ao Poder Judiciário invalidar atos do Poder Legislativo, tidos como excessivos em 
sede tributária, não obstante nessa época já fizesse parte do ordenamento jurídico constitucional a possibilidade do 
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tributação exacerbada do Estado, estabelecendo-se desta forma pela via jurisdicional uma efetiva 

limitação ao poder de tributar do Estado. 

 

 Cotejando as decisões do Excelso Pretório, em inúmeros casos em que a questão do não-

confisco tributário foi ventilada, não resta a menor dúvida que a posição dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal sempre foi a de garantir o direito de propriedade do contribuinte, 

assim como a livre iniciativa e a liberdade do exercício de profissão, entendendo que o poder de 

tributar do Estado não é ilimitado, devendo, ao contrário, ser exercido, não somente conforme os 

ditames da legalidade e da igualdade formal e material, mas, sobretudo, segundo parâmetros de 

razoabilidade, sem desbordar, portanto, para as raias do confisco.   

 

 Tal posição se tornou plenamente consolidada a partir da Constituição de 1988, notando-

se não só a preocupação da Excelsa Corte de Justiça em preservar a garantia do contribuinte 

nesse particular, mas também a de conferir a tal limitação do poder de tributar do Estado uma 

aplicação ampla e imediata, sem a necessidade da intermediação de normas infraconstitucionais 

reguladoras do dispositivo referido no artigo 150, inciso IV, que por si só é considerado auto-

aplicável, devendo, pois, servir de norte tanto para o legislador, como para o intérprete e 

aplicador do direito.  

     

 

5.2. A visão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema da vedação da utilização de tributo com 

efeito de confisco antes da vigência da Constituição Federal de 1988 

 

 

 Antes mesmo de constituir vedação constitucional expressa, como atualmente inserida no 

corpo do texto constitucional vigente,187 a proibição da utilização de tributo de natureza 

                                                                                                                                                                                            
controle de constitucionalidade das leis pelo Poder Judiciário, adotou em algumas das suas decisões um 
comportamento de alheamento com relação ao problema. Tal posicionamento evoluiu, todavia, para uma fase de 
maior flexibilidade em que o Supremo Tribunal Federal passou a adotar decisões de maior comprometimento com a 
questão do controle da tributação exacerbada, posição que restou consolidada a partir da vigência da Constituição de 
1988, quando a vedação do efeito de confisco passou a incorporar o texto constitucional. É o que comenta VARGAS, 
Jorge de Oliveira: Princípio do não-confisco como garantia constitucional da tributação justa. Curitiba: Juruá, 2003, 
p. 63. 
187 Artigo 150, IV, CF/88.  



 

 

119 

 

confiscatória, representou, como afirmado acima, uma preocupação constante dos Ministros da 

mais elevada Corte de Justiça do pais, que mantiveram, como razão de decidir, em várias 

oportunidades em que o tema foi objeto de discussão, os fundamentos de tal limitação ao poder 

de tributar do Estado como forma de garantir a propriedade do cidadão. 

 

 Deste modo, ainda que sem suporte em dispositivo constitucional expresso, os Ministros 

do Supremo Tribunal Federal não se furtaram ao seu dever e sempre decidiram contrariamente à 

utilização de tributos confiscatórios, estabelecendo, assim, um claro limite ao poder de tributar do 

Estado, a partir de uma fundamentação teórica assentada na preservação da propriedade privada e 

no desvio de poder, razões de decidir distintas daquelas que passaram a ser adotadas, 

posteriormente, pelo Supremo Tribunal, a partir do advento da Constituição de 1988.    

 

 Convém destacar, como paradigma da posição do Supremo Tribunal Federal antes da 

vigência do texto de 1988, a posição do Ministro Orosimbo Nonato, no Recurso Extraordinário 

18.331, de 21.09.1951, em decisão unânime, que embora não tenha, por outros motivos, 

reformado a decisão do tribunal a quo, impugnada como inconstitucional tendo em vista a 

natureza confiscatória do tributo em discussão, deixou clara a posição do Excelso Pretório de que 

caso tivesse sido configurada a confiscatoriedade seria plenamente aplicável a doutrina do 

détournement de pouvoir e por conseqüência a vedação da exação tributária considerada 

excessiva.   

 

 Para evitar distorções que possam decorrer das nossas interpretações, mascarando, assim, 

a questão de fundo, deixemos fluir, pois, as próprias palavras do Ministro Orosimbo Nonato188, 

no sentido de�que 

 

Toda vez que o exercício do Poder de Tributação perturbar o ritmo da 

vida econômica, aniquilar ou embaraçar as possibilidades de trabalho 

honesto e impedir ou desencorajar as iniciativas lícitas e proveitosas, o 

que ocorrerá será o desvio ou abuso desse Poder, o que haverá será o 

exercício ilegal do direito de impor tributos, ilegalidade ou abuso, que 

                                                           
188 Vide Revista Forense, vol. 145,  p. 164.  
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pode e deve ser obstada pelo Poder Judiciário, toda a vez que a ele se 

recorra. 

 

manifestação pela qual resta clara a posição do Supremo Tribunal Federal de que, em casos tais, 

caberia ao Poder Judiciário inibir a ação do Estado que por meio de uma exação excessiva 

estivesse a invadir a esfera da propriedade do contribuinte, dilapidando-a por meio do confisco 

tributário.   

 

 Considerando que o poder de tributar não é um poder ilimitado, o Ministro Orosimbo 

Nonato entendeu, naquela ocasião, que para se coadunar com o direito de propriedade, com a 

livre iniciativa e a liberdade de profissão, valores sufragados no texto constitucional de então, a 

tributação haveria que ser razoável, não podendo exceder, pois, os limites do confisco. 

 

 Portanto, ainda que sem amparo em texto constitucional expresso, que vedasse a 

utilização de tributos de natureza confiscatória, o Supremo Tribunal Federal, até por força de 

outros valores que serviam de fundamento ao Estado brasileiro, na ocasião, utilizando-se da 

doutrina do détournement de pouvoir, sempre fez valer a garantia do direito de propriedade do 

cidadão e a conseqüente vedação da utilização de tributos exacerbados que a comprometessem 

em sua substância.     

 

 

5.3. A visão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema da vedação da utilização de tributo com 

efeito de confisco sob a égide da Constituição Federal de 1988 

 

 

 Com a entrada em vigência da Constituição de 1988, tornava-se expressa a vedação de 

utilização de tributo com efeito de confisco, por meio do dispositivo referido no artigo 150, inciso 

IV, que proíbe aos três entes políticos do Estado a prática de exações tributárias consideradas 

confiscatórias.  
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 Sob a égide do novo texto constitucional de 1988 tem-se notado um nítido avanço na 

posição do Supremo Tribunal Federal acerca da questão, até porque os instrumentos 

constitucionais postos a sua disposição são agora extremamente mais eficazes.  

 

 Deste modo, várias decisões do Supremo Tribunal Federal, têm demonstrado a posição 

daquele mais alto tribunal da República, no sentido de entender a vedação prevista no artigo 150, 

inciso IV, da Carta Política em vigor, como um dos limites constitucionais do poder de tributar 

do Estado.  

 

 Reconhecendo a importância cada vez maior dos princípios constitucionais e dando a eles 

o seu devido valor, o Supremo Tribunal Federal tem abraçado o entendimento de que tais 

princípios constituem cláusula pétrea, submetendo-se, portanto, à regra da imutabilidade pela via 

da emenda constitucional, conforme previsão do § 4º, do artigo 64, do Constituição vigente.  

 

 Ademais, aquele Colendo Tribunal tem admitido os seguintes pontos importantes que 

norteiam a questão: (a) que o princípio que veda a utilização de tributo com efeito de confisco 

tem plena eficácia, sendo, assim, auto-aplicável, não necessitando, pois, de legislação 

infraconstitucional regulamentadora, entendimento que adota, até mesmo, em razão do 

dispositivo expresso do § 1º, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988; (b) a possibilidade do 

seu questionamento pela via do controle abstrato de constitucionalidade; (c) que a averiguação da 

ocorrência do efeito de confisco deve ser levada a efeito tomando em consideração a carga 

tributária global e não o tributo de forma isolada, posição que não é unânime, e, finalmente, (d) 

que a referida vedação constitucional tributária tem aplicação, sem exceção, em todos as espécies 

de tributos, envolvendo, inclusive, a esfera reservada das multas de natureza tributária. 

 

 Como acórdão paradigma acerca da questão deve ser citado aquele que decidiu a ADI 

2010 MC189, tendo como relator o Ministro Celso de Mello, apreciando a tributação dos inativos 

e que, pela sua importância, fazemos questão de trazer à colação, ao menos na parte em que faz 

referência expressa ao princípio que veda a utilização de tributo com efeito de confisco, a saber:  

 

                                                           
189 Vide Informativo nº 164, do Supremo Tribunal  Federal (STF).  
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A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.  

 

-a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende cabível, em sede 

de controle normativo abstrato, a possibilidade de a Corte examinar se 

determinado tributo ofende, ou não, o princípio constitucional da não-

confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da Constituição. 

Precedente: ADI 1.075-DF, Rel. Min. Celso de Mello ( o Relator ficou 

vencido, no precedente mencionado, por entender que o exame do efeito 

confiscatório do tributo depende da apreciação individual de cada caso 

concreto). 

- a proibição constitucional do confisco em matéria tributária nada mais 

representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão 

governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta 

apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos 

rendimentos dos contribuintes, compromtendo-lhes, pela 

insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma 

existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a 

regular satisfação de suas necessidades vitais (educação, saúde e 

habitação, por exemplo).  

A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da 

totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade de 

que dispõe o contribuinte – considerado o montante da sua riqueza 

(renda e capital) – para suportar e sofrer a incidência de todos os tributos 

que ele deverá pagar, dentro de determinado período, à mesma pessoa 

política que os houver instituído (a União Federal, no caso), 

condicionando-se, ainda, a aferição do grau de insuportabilidade 

econômico-financeira, à observância, pelo legislador, de padrões de 

razoabilidade destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal 

eventualmente praticados pelo Poder Público.  

Resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, 

sempre que o efeito cumulativo – resultado das múltiplas incidências 

tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal afetar, 

substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os 

rendimentos do contribuinte.  

- O Poder Público, especialmente em sede de tributação (as 

contribuições de seguridade social revestem-se de caráter tributário), não 

pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se 
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essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade. (negrito 

nosso) 

 

 De ver que, portanto, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal tomado no 

sentido de conter a exacerbação tributária do Estado, com nítida configuração do efeito de 

confisco, não somente levantou o problema de fundo, da impossibilidade da tributação dos 

inativos, mas deixou claro o posicionamento daquele Tribunal quanto aos pressupostos a serem 

utilizados na sua avaliação, quais sejam: (a) a de que o efeito de confisco deve ser considerado no 

âmbito da carga tributária global e não na esfera do tributo tratado de forma isolada; (b) o da 

caracterização do efeito confiscatório toda a vez em que a ação fiscal do Estado se dá de forma 

não razoável; (c) o da restrição da sua aplicação ao campo da fiscalidade; (d) do cabimento de sua 

argüição em sede do controle abstrato de inconstitucionalidade; (e) do cabimento de sua argüição 

tanto no caso dos tributos que incidem sob a renda, como naqueles que incidem sobre o 

patrimônio, o que leva a crer que o Supremo Tribunal Federal não acolhe a idéia de que tal efeito 

possa ocorrer, também, nos tributos que incidem sobre o consumo; (f) do cabimento de sua 

argüição todas as vezes em que for ferido o princípio da capacidade econômica do contribuinte; 

(g) do cabimento de sua argüição todas as vezes em for desrespeitado o princípio da 

razoabilidade; (h) do cabimento de sua argüição todas as vezes em que for desrespeitado o 

princípio que garante a dignidade humana e a preservação do mínimo existencial e, finalmente, 

(i) podendo ser argüido independentemente da espécie tributária em discussão, já que a 

Constituição não permite, neste particular, nenhuma interpretação restritiva.   

 

 Com o advento da Constituição Federal de 1988 o Supremo Tribunal Federal 

diferentemente da forma como vinha decidindo, embora utilizando as mesmas razões, qual seja, a 

da proteção do direito de propriedade do cidadão, passou a utilizar a nova concepção do efeito de 

confisco. 

 

 Contudo, mesmo fazendo referência clara à expressão “efeito de confisco” cunhada pelo 

legislador constituinte, a teor do artigo 150, inciso IV, do texto constitucional vigente, como se 

observa da análise da parte do acórdão acima referido, ficou patente que o Supremo Tribunal 

Federal não utilizou todo o potencial desta expressão até porque o caso levado à decisão daquela 
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Excelsa Corte de Justiça tratava de questão tributária com nítidos contornos de confisco 

mascarando, pois, algo que pudesse constituir a sua fase prévia caracterizada apenas por seu 

efeito.  
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Capítulo 6. Significado do princípio da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco - 

uma proposta para o entendimento  

 

 

RESUMO: 6.1. Premissas para a discussão – a importância 

de uma pré-compreensão; 6.2. A vedação do efeito 

confiscatório da tributação – uma norma constitucional 

aberta e princípio-valor; 6.3. A vedação do efeito 

confiscatório da tributação e sua desvinculação do conceito 

de pena; 6.4. A vedação do efeito confiscatório da tributação 

como direito fundamental e fator de implementação dos 

objetivos do Estado Democrático de Direito; 6.5. A vedação 

do efeito confiscatório da tributação como elemento de 

proteção da propriedade privada enquanto direito 

fundamental; 6.6. A vedação do efeito confiscatório da 

tributação como elemento de controle de legalidade e 

instrumento de aferição da eficácia do princípio da justiça 

material; 6.7. A vedação do efeito confiscatório da 

tributação e o princípio da capacidade contributiva como 

elemento complementar na definição de um sistema 

tributário justo; 6.8. A vedação do efeito confiscatório da 

tributação e a obrigação tributária; 6.8.1. A vedação da 

utilização de tributo com efeito de confisco e sua relação 

com os vários critérios da regra-matriz de incidência  

tributária; 6.8.2. O efeito de confisco em sede tributária e a 

sua aplicação no âmbito das multas fiscais; 6.9. Deve o 
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6.1. Premissas para a discussão – a importância de uma pré-compreensão 

 

 

 Como conseqüência das observações até aqui anotadas, tendo-se passado, num primeiro 

momento, pela análise da importância da linguagem na interpretação do direito enquanto 

fenômeno cultural, discutindo-se a questão dos valores e resgatando-se, destarte, a relevância dos 

princípios na conformação do texto constitucional e sua importância como elemento oxigenador 

do sistema e referência vinculante para o intérprete e aplicador da lei, descendo-se, finalmente, à 

apreciação dos contornos doutrinários e jurisprudenciais do princípio da vedação da utilização de 

tributo com efeito de confisco no Brasil, a teor do dispositivo expresso do artigo 150, inciso IV, 

da Constituição Federal de 1988 e em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, guardião maior da Constituição, é chegado agora o momento de discutir, sem a pretensão 

de exaurir o tema, uma proposta para o entendimento de tal vedação constitucional ao poder de 

tributar do Estado. 

 

 A análise da vedação constitucional do efeito de confisco esbarra, inicialmente, na 

dosagem da carga tributária imposta pelo Estado ao cidadão-contribuinte, seja considerando um 

tributo em particular, ou o conjunto das exações tributárias previstas no sistema tributário como 

um todo e constitui, sem duvida, um dos mais caros temas do direito tributário atual.  

 

 Isto se torna ainda mais relevante mormente quando o Estado vive uma quadra de 

insuficiências de recursos e limitações de toda a ordem para atender as exigências cada vez 

maiores da sociedade, sem dispor das condições necessárias para dar vazão às demandas sociais 

que se avolumam, problema que se agrava, por outro lado, como decorrência natural  do próprio 

modelo constitucional estabelecido pelo legislador constituinte de 1988.  

 

 Tal situação tem levado o legislador infraconstitucional a resvalar para a prática de uma 

política tributária que conspurca contra o valor maior da propriedade, solapando o direito do 

cidadão em sua substância, por meio de exações fiscais injustas e que configuram o efeito de 

confisco vedado pela Constituição.  
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 É com razão, pois, que José Osvaldo Casas,190 ressaltando a necessidade imperiosa da 

arrecadação de tributos, como forma de financiamento do Estado, se não a única, sem dúvida a 

mais importante, alerta para a  obrigação de desenvolver uma atividade de controle do Estado 

mormente naqueles de índole Constitucional e Democrática, nos quais os contribuintes deixaram 

de há muito a condição de súditos para assumirem a posição de cidadão. 

 

 Claro está que o poder de tributar do Estado não é absoluto, encontrando restrições nos 

próprios princípios constitucionais reguladores da matéria, dando lugar, quando se desenvolve à 

margem de tais princípios, a um processo de questionamento que tem início na própria 

insatisfação do cidadão-contribuinte acerca de sua legitimidade, pressão que se multiplica 

chegando até às barras dos tribunais que assumem, assim, a tarefa de sindicar as ações que em 

nome do exercício do poder de tributar ocorrem ao largo das limitações impostas pelo legislador 

constitucional. 

 

 Neste ponto, destaca-se como relevante a função do princípio constitucional que veda a 

utilização de tributos com efeito de confisco.  

 

 Precisar, no entanto, os limites a partir dos quais ocorre o efeito de confisco 

constitucionalmente vedado, em sede tributária, não é matéria fácil, constituindo na verdade, o nó 

górdio da questão aqui enfocada, tendo sido a preocupação que tem tomado de assalto tanto os 

doutrinadores do direito tributário, como também os legisladores e os próprios aplicadores da lei 

tanto aqui como alhures.  

 

 A tentativa a ser perseguida doravante pretende, pois, definir de que forma é possível 

estabelecer uma relação harmoniosa entre o dever de tributar que recai sobre os ombros do 

cidadão-contribuinte, na sua obrigação de participar, efetivamente, na geração dos recursos 

necessários ao desenvolvimento da máquina estatal, de um lado, e o poder de tributar do Estado, 

de outro, na tarefa de aquisição dos recursos indispensáveis à concretização das políticas públicas 

e à consecução dos seus objetivos. 

 
                                                           
190 CASÁS, José Osvaldo. Derechos y garantias del contribuyente a partir del principio de reserva de ley tributaria. 
Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, pp. 71-72.  
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 O equilíbrio dessa balança deve estar devidamente amparado na prevalência dos 

princípios constitucionais tributários, em especial o da vedação da utilização de tributo com 

efeito de confisco, considerado não de forma isolada, é claro, mas em combinação com a plêiade 

de tantos outros princípios e valores191 constitucionais que formam o substrato teórico 

viabilizador dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro, conforme explicitado no artigo 3º, 

do texto constitucional de 1988192, para cuja consecução torna-se indispensável à obtenção de 

recursos de natureza tributária. 

 

 Inicialmente, cabe destacar o que foi abordado no início das discussões desta dissertação 

de mestrado acerca da questão da pré-compreensão, de vez que qualquer tentativa de entender o 

alcance do sentido do princípio da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco, 

considerando o direito como um fenômeno cultural e histórico, não pode prescindir de um 

enfoque prévio de alguns pontos que demarcarão a discussão, verdadeiros “marcos 

ideológicos”193 dos quais não se pode fugir. 

 

 Assim, será necessário, como premissa para o desenvolvimento do estudo, considerar 

alguns valores, tais como, as noções de um sistema tributário justo, a prevalência da igualdade 

material e do valor liberdade, a aferição da tributação conforme o princípio da capacidade 

contributiva, a aplicação da progressividade no âmbito da extrafiscalidade, a garantia da 

propriedade como direito fundamental, a preservação do mínimo existencial e, finalmente, o 

respeito à dignidade humana, elementos tais que devem ser considerados no bojo da noção maior 

em que está assentada a noção de Estado Democrático de Direito.       

 

 É dentro desse enfoque, ou seja, na tentativa de compatibilizar o dever de pagar tributo, de 

um lado, com o poder de tributar, de outro, problema a princípio conflitante, mas que na verdade 
                                                           
191 A exemplo dos princípios da razoabilidade, da capacidade contributiva, da igualdade, da dignidade humana e do 
direito de propriedade.  
192 Constituição Federal do Brasil de 1988 – Artigo 3º: São objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: (I) construir uma sociedade livre, justa e solidária; (2) garantir o desenvolvimento nacional; (3) erradicar a 
pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais; (4) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  
193 Utilizamos a expressão “marcos ideológicos” não no sentido político, mas como idéia que informa e congrega em 
si mesmo os elementos que servem de base para o Estado que, convenhamos, são pactuados, mas que após inseridos 
no texto constitucional transforman-se em referências vinculantes para o intérprete e o aplicador do direito. A 
expressão “marcos ideológicos” , como aqui  utilizada corresponde, pois, aos valores e finalidades do Estado, para os 
quais a ação dos princípios deve convergir dentro de um plano de máxima eficácia.    
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não o é, desde que a atividade tributária do Estado na obtenção de recursos se atenha aos limites 

impostos pela capacidade contributiva do cidadão, respeite o direito de propriedade como direito 

fundamental do contribuinte e seja desenvolvida conforme os demais princípios constitucionais 

que demarcam o subsistema constitucional tributário, que se buscará estabelecer o fio condutor 

para entender o princípio da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco como 

definido no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal do Brasil, de 1988.  

 

 Por outro lado, fique claro, que a presente tentativa de entender o alcance do princípio da 

vedação de tributo com efeito de confisco e neste ponto já discutindo uma proposta para a sua 

compreensão não buscará, entretanto, como tônica da pesquisa, determinar a questão sob o viés 

do seu aspecto quantitativo. 

 

  Este posicionamento se justifica plenamente, pois em se tratando de um princípio-valor, 

tal desiderato seria praticamente impossível. 

 

 Deixaremos de lado, assim, quaisquer lucubrações, ou devaneios subjetivos e, muito 

menos, ainda, a busca por números cabalísticos capazes de estabelecer parâmetros quantitativos 

supostamente definidores do efeito de confisco, pois, não obstante a análise desenvolvida nesse 

sentido, por alguns doutrinadores194, consideramos despicienda tal tipo de abordagem. 

 

  

 Pretende-se, destarte, apresentar um quadro de opções pelas quais o efeito de confisco na 

tributação possa ser identificado no plano qualitativo e avaliado, topicamente, de acordo com 

cada situação, levando-se em consideração os aspectos emolduradores do Estado Democrático de 

Direito e os princípios e valores que dão sustentação ao sistema constitucional brasileiro, tarefa 

que deverá ser coroada pela atuação do Poder Judiciário que objetivando a eficácia das normas 

jurídico-tributárias possa definir, se possível, os seus limites quantitativos, tarefa que, ademais, 

não cabe aos doutrinadores, fazendo, assim, prevalecer o princípio que veda a utilização de 

tributo com efeito de confisco, de acordo com uma interpretação conforme a Constituição. 

                                                           
194 A exemplo das idéias desenvolvidas pelo jurista Jorge de Oliveira Vargas. Princípio do não-confisco como 

garantia constitucional da tributação justa. Curitiba: Juruá, 2003. 



 

 

130 

 

 Continua plenamente atual, pois, neste mister, o entendimento de Aliomar Baleeiro195 de 

que a definição do limite quantitativo do efeito de confisco não constitui matéria para o 

doutrinador.  

 

 Desta forma, considerando a necessidade de uma pré-compreensão para equacionar 

metodologicamente o problema em comento, qual seja, o da vedação ao confisco tributário, 

torna-se indispensável demarcar os limites teóricos que serão utilizados para enfrentá-lo, já que 

sem tais limites toda a discussão poderia ficar definitivamente comprometida. 

   

  Em primeiro lugar, cabe destacar que a tentativa de entender o sentido e alcance do 

princípio da vedação ao confisco tributário, far-se-á no âmbito da Constituição brasileira de 1988, 

que tem como valores básicos e inspiradores do seu arcabouço a IGUALDADE e a 

LIBERDADE, conforme expressamente mencionados no preâmbulo do texto constitucional de 

1988, móveis superiores que lastreiam toda a formatação do Estado brasileiro, definido como 

Estado Democrático de Direito,196 servindo de parâmetro, pois, como não poderia deixar de ser, 

na definição dos próprios rumos do sub-sistema constitucional tributário.  

 

 Portanto, qualquer tentativa de desenvolver um entendimento acerca do princípio da 

vedação ao confisco tributário, desvinculada das noções maiores acerca dos valores 

IGUALDADE e LIBERDADE, pecaria pela base, já que tais noções constituem os fundamentos 

reguladores do que devemos entender por um sistema tributário justo.        

  

 Um sistema tributário justo, fundado nos valores IGUALDADE e LIBERDADE, que 

permeia todo o corpo da presente Constituição brasileira e que configura, destarte, o próprio 

molde do Estado Democrático de Direito, torna possível a conjugação do coletivo social, com o 

                                                           
195 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais do poder de tributar. Rio de Janeiro: Forense, 2001, pp. 566-
567.  
196 Menção expressa do artigo 1º do texto constitucional, in verbis: “A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 
......” 
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individual, como bem expôs Garcia Dorado197 dissertando sobre o tema da vedação ao confisco 

tributário na Espanha, a saber:  

 

... hemos partido de su raíz jurídica constitucional dentro del deber de 

tributación como caracterizador del mismo. Esa raiz jurídica del 

principio nos ha llevado a considerar el reflejo que en el deber de 

tributación se produce desde los valores superiores igualdad y libertad 

que propugnan en la Constitución española de 1978. Para ello, hemos 

comenzado analizando el deber de tributación, del que forma parte este 

principio, para a continuación poder indagar acerca de su significado. 

Dichos valores superiores se concretan a lo largo del texto 

constitucional, y en relación con la materia tributaria, en los princípios 

específicos que se recogen en la regulación del deber de tributación. 

Proponemos, con esta metodología, la idea de una caracterización del 

deber de tributación conformada mediante un sistema equilibrado de 

princípios que reflejan la realidad política en que se sustenta nuestra 

Constitución reuniendo en si la doble idea del Estado social y del Estado 

democrático, conjugando el valor igualdad con el valor libertad, el 

colectivo social con el individuo.   

 

 Comungamos, assim, com o posicionamento de Garcia Dorado, ao analisar princípio 

assemelhado, no texto constitucional espanhol, mormente quando sabemos que estamos numa 

quadra em que o Estado brasileiro é caracterizado como Estado Democrático de Direito, noção 

que agasalha e incorpora em si mesma as finalidades sociais claramente definidas como objetivos 

de Estado e que constituem os marcos teóricos de sua atuação.  

 

 Desta forma não se pode admitir uma atividade do Estado, mormente em sede tributária, 

desenvolvida de forma arbitrária, ultrapassando os limites que lhes foram outorgados e que 

constituem o arcabouço principiológico explícito e implícito do estatuto constitucional vigente.   

 

                                                           
197 DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. Madrid: 
Dykinson, 2002, pp. 24-25. 
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 Não bastasse isto, resta claro que constituindo o tributo o preço da liberdade, conforme 

ensina Ricardo Lobo Torres,198 sendo por ela mesma limitada, liberdade que poderá vir a ser 

oprimida se o não contiver a legalidade, não se pode admitir que o Estado, no afã de exigir o 

cumprimento do dever de tributar, que requer de todo o cidadão uma participação por meio dos 

tributos no financiamento da máquina pública, desenvolva uma prática de tributação que 

desborde as raias do confisco, ou para utilizar a linguagem mais apropriada do legislador 

constituinte de 1988, manifeste o efeito de confisco, já que com isso estaria sendo quebrado o 

princípio superior da LIBERDADE que conforma o próprio arcabouço do Estado e em última 

instância define os marcos regulatórios para a cobrança de tributos de forma legítima.   

 

 Desta forma, o dever de tributar, visando acomodar as necessidades financeiras do Estado, 

deverá estar ancorado, por sua vez, nos valores da IGUALDADE e da LIBERDADE, 

pressupostos e marcos fundamentais de um sistema tributário justo, obedecendo, ainda, em 

especial, ao dispositivo constitucional que veda o efeito de confisco, sendo dimensionado 

segundo a capacidade contributiva, não obstante a ressalva que deve ser feita, desde já, pois 

particularmente no Brasil a aferição da incidência tributária pela capacidade contributiva aplica-

se apenas à seara dos impostos, mantendo, finalmente, total sintonia com os demais princípios 

constitucionais, todos eles enfeixados num valor maior e superior que é o valor da JUSTIÇA.  

 

 Não é por outro motivo que Garcia Dorado afirma:199 

 

Por tanto, desde nuestra perspectiva consideramos que el deber de 

tributación para el sostenimiento de los gastos públicos debe ser exigido 

mediante un sistema tributário justo inspirado en el valor superior 

Justicia, “valor de valores” capaz de abarcar a todos los demás, 

consagrado en nuestra Constitución y que es realizado a través de los 

valores igualdade y libertad. 

 

e em continuação citando Pecez-Barba Martinez o mesmo autor afirma que  

                                                           
198 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário:. Os direitos humanos e 
tributação – imunidade e isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, pp. 2-3. 
199 DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. Madrid: 
Dykinson, 2002, p. 43. 
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la justicia es en definitva el objetivo del Derecho para la realización de la 

condición humana y eso no es nada distinto de la libertad y de la 

igualdad en el ámbito de la cultura en la que nos movemos 

 

 Ao implantar a igualdade, como valor maior da base constitucional, não só a formal, mas 

também a material, o sistema tributário justo deverá buscar fazer valer o princípio da 

progressividade, no sentido de igualar iguais e desigualar desiguais, pois qualquer tentativa de 

justiça que fuja, ainda que de leve, dessa premissa, será odiosa, progressividade que, em última 

análise, será limitada pelo princípio da vedação ao confisco tributário.  

 

 Para Garcia Dorado,200 o princípio da vedação ao confisco tributário além de se referir ao 

valor IGUALDADE, deita suas raízes no valor LIBERDADE, valores que somados definem as 

bases do Estado Social e Democrático de Direito, idéia encampada pelo Tribunal Constitucional 

da Espanha ao analisar aspectos do preceito constitucional que veda o efeito de confisco naquele 

país   

 

los princípios constitucionales tienen sentido y cumplen su función, y 

cobran valor, en tanto en cuanto sirvan para promover los valores 

superiores del ordinamento jurídico que propugna el Estado social y 

democrático de Derecho  

 

 Portanto, as premissas que atuam no nível da pré-compreensão do tema acerca da vedação 

ao confisco tributário buscam enlace e afloram por meio dos valores IGUALDADE e 

LIBERDADE, sustentáculos do Estado Democrático de Direito, fundamentos maiores e, ao 

mesmo tempo, elementos por meio dos quais a JUSTIÇA se materializa evidenciando a sua face 

real. 

 

 Assim, observando-se toda a trama de princípios e valores constitucionais que 

fundamentam o próprio Estado Democrático de Direito e estabelecidas as premissas da pré-

compreensão, será possível procurar entender o princípio da vedação ao confisco, levando-se, 

                                                           
200 Idem, p. 43.  
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ainda, em conta que tal análise somente será mais bem aferida quando realizada de forma tópica, 

sem desprezar, todavia, a necessidade de avalia-la, também, no âmbito da carga tributaria global .  

 

 O princípio da vedação ao confisco tributário se presta, pois, num primeiro momento à 

definição da carga idealmente justa a ser retirada da sociedade, isso no nível global e, mais ainda, 

como deverá ser repartida essa carga e aqui já entrando no plano individual, de modo a que se 

concretizem os valores da IGUALDADE e LIBERDADE, sustentáculos do Estado Democrático 

de Direito201.    

 

 

6.2. A vedação do efeito confiscatório da tributação – uma norma constitucional aberta e 

princípio-valor 

 

 

 Já vimos que o evolver da viragem lingüística pós-positivista promoveu uma clara 

renovação e completa inovação no âmbito do direito, com repercussão na forma de interpretar as 

suas normas. 

 

 Privilegiando a linguagem, vista não mais como uma terceira coisa que se interpõe entre o 

sujeito e o objeto, porém como dimensão imanente e cognoscível da realidade, o direito passa a 

trazer para o âmbito de suas discussões a questão ética, com a prevalência de princípios e valores 

que destacam a importância da dignidade humana e a idéia de pessoa como valor-fonte de todos 

os valores existenciais. 

 

 Entre as conseqüências desse novo estado d’arte impende gizar, sobretudo, a noção da 

importância dos princípios e valores como forma de fundamentar e até mesmo aferir a 

legitimidade das leis, bem como, as formas como devem ser interpretados os textos jurídicos, 

mormente o texto constitucional, visto agora sob a perspectiva do direito enquanto fenômeno 

cultural. 

 

                                                           
201 Idem, pp. 27-49. 
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 Surge daí uma nova dimensão descortinadora da noção de que as normas jurídicas não se 

esgotam no enunciado dos textos, mas, ao contrário, são deduzidas e construídas a partir deles, 

num processo de interação com os valores que fundamentam o ordenamento jurídico como um 

todo e em particular o tributário, que de perto nos interessa202.  

 

 Isto implica em afirmar não se poder mais aproximar do direito desprovido de atitudes 

axiológicas203, ou seja, sem uma pré-compreensão dos temas que se pretende avaliar, já que 

procurar entender os fatos do mundo real dispensando uma visão fundada em valores e 

desdobrada em princípios é tarefa sobremodo difícil se não impossível. 

 

 Este novo panorama traz à baila a introdução da concepção de conceitos 

indeterminados204, e a importância cada vez mais crescente de sua utilização, passando-se a 

trabalhar preferencialmente, sempre que possível, com cláusulas abertas, o que não constitui, 

atualmente, apanágio apenas da esfera tributária, mas do direito como um todo.  

 

 O princípio da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco, estatuído de certa 

forma no artigo 150, inciso IV, da Constituição de 1988, é, com efeito, uma dessas cláusulas 

abertas, conceito jurídico indeterminado, cujo significado não se obtém diretamente do texto 

constitucional expresso, em razão da ambigüidade, fluidez e certa imprecisão da linguagem 

jurídica, a despeito de opiniões contrárias, como a do jurista Eros Grau,205 que não admite a 

existência de conceitos jurídicos indeterminados.  

   

                                                           
202 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e  tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 124.  
203 NOGUEIRA, Roberto Wagner Lima. Fundamentos do dever de tributar. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 14.   
204 Na esteira do pensamento de ENGISH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 
1996, p. 208, que entende os conceitos indeterminados como aqueles “cujo conteúdo e extensão são em larga medida 
incertos”, ou, ainda, o que ensina GARCIA DE ENTERRIA, apud,, GOLDSCHMIDIT, Fabio Brun: O princípio do 
não-confisco no direito tributário. São Paulo, RT, 2003, p. 120, de que conceito indeterminado seria uma estrutura 
“identificada por núcleo, ou zona de certeza, configurada por dados seguros. Além deste primeiro círculo, outro é 
identificável, compondo uma zona de incerteza, uma zona intermediária: o halo do conceito, formando uma zona 
relativamente imprecisa, nebulosa. Finalmente, há uma zona de certeza negativa, segura, porque plenamente 
definida, envolvendo as situações em que o conceito não se aplica”, o que corresponde, pois, ao princípio da vedação 
da utilização de tributo com efeito de confisco, conforme expresso no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal 
do Brasil de 1988, o qual além de trazer a noção não bem definida de confisco, acrescenta, igualmente,  a noção 
indeterminada de efeito de confisco.   
205 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 2003. 
p. 224.  
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 De ver, porém, que antes de poder ser considerado um retrocesso, na medida em que 

sendo aberto, indeterminado, representaria um risco à segurança jurídica, esta nova concepção 

configura, ao contrário, um notável avanço,206 pois possibilita a adequação das questões à justiça 

do caso concreto, dentro de uma avaliação tópica dos problemas, principalmente em sede de 

direito tributário, onde, quase sempre, esta é a melhor solução, ao invés da opção por um 

rigorismo formal excessivo que cerceia a utilização de todo o potencial inerente aos valores e 

princípios que constituem os alicerces do ordenamento jurídico, em especial do subsistema 

constitucional tributário.  

 

 Deste modo, tentar entender a vedação do feito de confisco, de forma isolada, por meio de 

um mecanismo centrado em si mesmo, sem a confrontação indispensável com outros princípios 

constitucionais que fundamentam o nosso sistema jurídico é desprezar a natureza de cláusula 

aberta que o caracteriza e o distingue dos demais princípios constitucionais tributários.  

 

 Ademais, buscar entender tal vedação constitucional tributária sem cotejá-la com outros 

valores e princípios, igualmente importantes, referidos implícita ou explicitamente no texto 

constitucional em vigor é desprezar a própria noção de princípio que exige, de pronto, como já 

mencionado anteriormente, a utilização, diante de um caso concreto, da mediação do 

sopesamento com outros princípios e valores igualmente admitidos pelo legislador constituinte, já 

que a noção de princípios, diferentemente da questão que envolve as regras não está de modo 

algum aferida ao critério de validade, mas ao critério da valoração, tomando por base a 

concepção assentada de que os princípios constituem mandamentos de otimização.  

 

 Portanto, embora não constituindo uma feição peculiar ao princípio da vedação da 

utilização de tributo com efeito de confisco, sendo de resto encontrada em outras situações dentro 

e fora do âmbito da legislação tributária, o conceito de cláusula aberta da vedação constitucional 

ora apreciada é de grande valia, pois a indeterminação aparente pode ser precisada pelo 

Judiciário, sem a quebra da necessária guarda da segurança jurídica, a partir do cotejamento com 

                                                           
206 De ver que a linguagem jurídica não obstante a sua fluidez e ambigüidade expressa significações sempre 
determináveis, conforme atesta Eros Roberto Grau. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 
São Paulo: Malheiros, 2003. p. 226.  
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outros valores constitucionais expressos e implícitos, as regras de experiência e a própria lógica 

que, em determinadas situações, possibilita aferir o fato de que uma dada exação ou o somatório 

das exações tributárias de um dado sistema esteja provocando um efeito confiscatório207. 

 

 Ao lado de representar um conceito indeterminado a vedação do efeito de confisco 

constitui um princípio-valor, e, como tal, voltado a atender as finalidades do Estado, propósito 

que, todavia, encontra na indeterminação da qual se reveste a principal barreira para sua total 

eficácia.  

 

 Quando nos referimos à vedação do efeito de confisco como princípio-valor não estamos 

nos reportando a valores ideais, mas sim àqueles que constam do rol de valores admitidos, 

assumidos e pactuados pelo povo brasileiro, pacto este materializado pelo legislador constituinte 

na Constituição de 1988. 

 

 Por outro lado, vale ressaltar que a indeterminação acerca da vedação do efeito de 

confisco é algo que se dessume a partir dos próprios signos que constituem a sua matriz de 

significação, em particular a palavra “efeito”, já que o signo “confisco” não carece de maiores 

elaborações constituindo a conseqüência da perda da propriedade pela prática de um ato ilícito. 

 

 Ao consultar um dicionário acerca da palavra “efeito” nos deparamos com uma variedade 

de significados que logo demonstram a amplitude do campo de trabalho que teremos pela frente 

se nos atentarmos apenas à análise da questão do significado sob o aspecto de sua literalidade.  

 

 Assim, a palavra “efeito” assume os significados de conseqüência; decorrência; 

implicação; seqüela; destino; fim; finalidade; eficiência; impressão; sensação; resultado de uma 

causa; produto; aplicação; eficácia; execução e combinação, o que por si só demonstra aquilo que 

afirmamos acima. 

 

                                                           
207 GOLDSCHMIDT, Fábio Brun. O princípio do não-confisco no direito tributário. São Paulo: RT, 2003, pp. 121-
122.  
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 Fica, portanto, claro que não é pelo lado literal, um dos elementos da semiótica que se irá 

precisar a noção de “efeito de confisco”, mas, sobretudo, por meio de suas matrizes semântica e 

pragmática é que poderemos confrontar o possível significado dessa expressão. 

 

 De início vale salientar que o melhor significado semântico para a expressão “efeito”, ao 

menos sob o ponto de vista que nos interessa que é a de promover uma interpretação do texto 

constitucional que possa ser vista como uma soma de jogos de linguagem, no dizer de Aulis 

Aarnio,208 é aquele que atribui à palavra “efeito” o significado de finalidade (ou que vise atingir 

uma finalidade). 

 

 Em outras palavras, o que pretendeu o legislador constituinte de 1988 ao estabelecer as 

amarras do sistema tributário nacional foi defini-lo como não confiscatório, impedindo, ademais, 

qualquer iniciativa do Estado que atuando na esfera da propriedade do cidadão pudesse lhe causar 

a mesma sensação que o confisco poderia lhe trazer.   

 

 O efeito de confisco vedado pela Constituição Federal de 1988 seria, então, uma situação 

em que o cidadão se visse atingido por uma tributação que, mesmo sem retirar inteiramente a sua 

propriedade, provocasse um resultado equivalente e, ainda, o que é mais grave, despertasse nesse 

cidadão a sensação de que estava sofrendo as mesmas conseqüências que poderia sobre ela se 

abater no caso da prática de um ato ilícito, ou seja ter de responder por uma pena, feição que 

como já frisamos não se enquadra na noção de tributo.  

  

 Isto posto, é lógico que a noção de “efeito de confisco” é bem mais abrangente do que a 

noção de “confisco” e, portanto, sob a égide da Constituição de 1988 estamos tratando de uma 

limitação constitucional do poder de tributar do Estado que se reveste de uma dimensão bem mais 

completa do que aquela que servia de substrato às decisões do Supremo Tribunal Federal em 

tempos pretéritos.  

    

                                                           
����AARNIO, Aulis. Lo racional como razonable – un tratado sobre la justificación jurídica. Madrid: Centro de 

Estudios Constitucionales, 1991.  
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 De resto, não obstante a característica de indeterminação que reveste a expressão, não 

deve tal fato constituir estímulo para que a vedação constitucional do efeito de confisco seja 

deixada à sua própria sorte ou desculpa para que a sua aplicação e eficácia sejam minimizadas 

tanto pelo legislador, como pelo aplicador da lei.  

 

 A objetividade dos seus limites é algo, todavia, que deve ser aferido de forma tópica, sem 

a pretensão de estabelecer padrões fixos e gerais, mas sim levando em conta os valores que 

constituem os fundamentos e finalidades do Estado brasileiro, até porque a pretensão de fixá-los 

poderia acarretar o engessamento da noção do efeito de confisco retirando desse conceito uma 

das suas virtudes que é a de se prestar ao enquadramento de situações distintas em razão das 

circunstâncias.   

 

 

6.3. A vedação do efeito confiscatório da tributação e sua desvinculação do conceito de pena 

 

 De um modo geral o termo confisco e a própria dimensão semântica que lhe é atribuída 

encerra o sentido de “apreender para o fisco em razão de crime ou de contravenção”209, ou seja, é 

noção que traz consigo embutida a idéia de pena.  

 

 De ver, portanto, que o que significado do termo confisco indica, na verdade, ir além da 

mera limitação do direito de propriedade, acarretando, tendo em vista uma atitude irregular do 

seu detentor, a sua própria (da propriedade) destruição210 e, consequentemente, os mesmos efeitos 

da expropriação, com a diferença de que nesta o detentor da propriedade é devidamente 

indenizado, enquanto no confisco não há falar em indenização, pois o seu titular deu causa à 

perda da propriedade. 

 

 Esta não é apenas uma noção difundida no nosso vernáculo, mas que se encontra 

igualmente estabelecida em outros idiomas211, nos quais a noção de confisco vem sempre 

                                                           
209 AULETE, Caldas. Confiscar. In: Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Delta, 1970.  
210 GOLDSCHMIDT, Fábio Brun. O princípio do não-confisco no direito tributário. São Paulo: RT, 2003, p. 47. 
211 Assim ocorre, por exemplo, no inglês, onde a palavra “confiscate” significa “to seize as forfeited to the state or to 
public treasury”, conforme nos informa o The Winston Dictionary (College Edition), ao aludir a este verbete, 
ficando claras as noções de pena, multa, sanção por crime, que dele decorrem. 
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associada à idéia de pena. Na Espanha, por exemplo, o verbo confiscar é utilizado no sentido de 

“privar a uno de sus bienes y aplicarlos ao fisco”, ou, ainda, de “embargar bienes de alguien y 

adjudicarlos ao fisco o tesoro público”212.  

 

 Neste particular afirma Garcia Dorado213 que  

 

El sentido tradicional e histórico del término confiscación há sido el de 

“pena” consistente en apoderarse el Estado de los bienes de algún reo y 

por lo general de una universalidad de bienes, todo ello sin 

contraprestación ni indemnización alguna.  

 

 Embora tenha sido no decorrer do processo histórico utilizada no ordenamento de 

inúmeros países com o sentido de pena, o certo é que a figura do confisco há muito deixou de 

constar do rol de opções do Estado, conforme ensina a jurista espanhola Agulló Agüero214.   

  

 Contudo, não é este o sentido da expressão insculpida no artigo 150, inciso IV, da 

Constituição Federal de 1988, in verbis,  

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios:  

. 

. 

IV - Utilizar tributo com efeito de confisco; (negrito nosso) 

 

até porque o legislador constituinte de 1988, sabiamente, ao tratar da questão, em sede tributária, 

não utilizou a expressão confisco, mas, sim, a expressão  com efeito de confisco, o que é coisa 

totalmente distinta, não havendo, pois, a menor dúvida de que, no Brasil, a referida expressão 

                                                           
212 DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. Madrid: 
Dykinson, 2002, p. 93.  
213 Idem, p. 93.  
214Apud A. DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. 
Madrid: Dykinson, 2002, p. 94.  
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possa carregar consigo o significado de pena, ou de uma ação a ser desenvolvida pelo Estado com 

o objetivo de penalizar condutas. 

 

 Aqui não se trata de uma pena, mas sim de uma limitação do poder de tributar do Estado, 

título que encabeça a Seção II, do Capítulo I, do Sistema Tributário Nacional, algo inserido no 

âmbito da legalidade, única via admissível para o nascimento da obrigação tributária que, antes 

de mais nada, é uma obrigação ex lege, devendo ocorrer no âmbito em que a ação do Estado está 

autorizada e limitada pelos princípios constitucionais, caso contrário, poderemos estar diante de 

uma verdadeira privação,215ao invés de uma limitação autorizada da propriedade do cidadão. 

 

 Não há, portanto, no ordenamento jurídico brasileiro, espaço para que a propriedade seja 

retirada da esfera daquele que detém a sua posse, sem a necessária indenização, o que constituiria 

antes de limitação, esta sim autorizada pela via dos tributos, uma vera privação que realizada sem 

a devida indenização pode constituir, sem dúvida, o efeito de confisco constitucionalmente 

vedado.  

 

 Registre-se, pois, que o legislador constituinte de 1988, ao explicitar a vedação do artigo 

150, inciso IV, da Constituição Federal, utilizando a expressão “com efeito de confisco”, ampliou 

significamente a sua dimensão, que outrora estava restrita apenas aos casos de efetiva dilapidação 

do direito de propriedade, passando agora a ser admitida, também, quando embora sem constituir 

pena o cidadão experimenta a sensação de sofrer os mesmos efeitos como se de pena tratasse.    

 

 Na doutrina estrangeira, discorrendo acerca do princípio da vedação da utilização de 

tributo com efeito de confisco na Espanha, o jurista Garcia Dorado216, citando Agulló Agüero, 

também tem o mesmo entendimento, assim se expressando:  

 

Por tanto, el término confiscación, em sentido estricto, tal como há sido 

entendido tradicionalmente, privación de bienes de un sujeto para 

                                                           
215 Para a diferença entre os conceitos de “limitação” e “privação” remetemos o leitor para a obra de 
GOLDSCHMIDT, Fábio Brun. O princípio do não-confisco no direito tributário. São Paulo: RT, 2003, onde o 
assunto é dissecado, com bastante propriedade. 
216 Apud, A. DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. 
Madrid: Dykinson, 2002, p. 95. 
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aplicarlos al fisco, como pena, parece una figura extraña al ámbito 

tributário. 

 

 Dentro das raias da legalidade, a tributação constitui, portanto, instrumento de garantia da 

propriedade privada, direito fundamental, cuja inviolabilidade e proteção, no Brasil, estão fixadas 

constitucionalmente, conforme previsão expressa do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, a 

saber:  

 

Artigo 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, ............ (negrito nosso) 

 

 Com esta conotação, portanto, e dentro de uma interpretação sistemática do texto 

constitucional, não se pode admitir a utilização de tributo com efeito de confisco no sentido de 

pena, somente sendo admitida a expropriação da propriedade do cidadão (no sentido de 

privação), e ainda assim, quando realizada mediante a necessária, justa e prévia indenização, nas 

hipóteses de necessidade ou utilidade pública, ou interesse social, ou, ainda, em casos 

excepcionais, sem a referida indenização (utilização da propriedade para fins ilícitos), como 

predica o legislador constituinte do Brasil de 1988217.  

 

 A previsão constitucional de tal expropriação não poderá, em nenhuma hipótese, no 

entanto, realizar-se pela via indireta do tributo, ainda que legalmente aplicado do ponto de vista 

formal, já que isto conspurcaria as próprias bases do sistema, alterando, sobremodo, a própria 

noção de tributo, entendida como prestação pecuniária que não constitui sanção de ato ilícito, 

configurando um claro caso de tributação com efeito de confisco.  

 

 

                                                           
217 Constituição Federal do Brasil de 1988 – Artigo 5º, inciso XXIII: a propriedade atenderá a sua função social; 
Artigo 5º, inciso XXIV: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos 
previstos nesta Constituição;  
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6.4. A vedação do efeito confiscatório da tributação como direito fundamental e fator de 

implementação dos objetivos do Estado Democrático de Direito 

 

 

 O entendimento da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco passa 

obrigatoriamente pele noção do dever de contribuir, que por sua vez é inerente ao Estado de 

Direito, constituindo, na verdade, pressuposto da sua existência e, bem assim,  o suporte do 

direito de propriedade. 

 

 O tributo como fonte de financiamento do Estado constitui o preço da liberdade, no dizer 

de Ricardo Lobo Torres218, que somente pode ser exigido quando em obediência aos ditames 

constitucionais, entre eles o que estabelece a vedação de sua utilização com efeito de confisco.  

 

 Na tarefa disciplinadora do sistema tributário, cabe ao Estado não somente instituir os 

regramentos para a sua conformação, compatibilizando o seu direito, de um lado, com o dever de 

contribuir do cidadão, de outro, mas, sobretudo, estabelecer as garantias que resguardam os 

contribuintes, velando para que o equilíbrio entre as partes envolvidas na relação obrigacional 

tributária seja mantido, evitando, assim, que a tributação imposta pelo Estado assuma efeito de 

confisco.  

 

 Dentre as garantias do contribuinte, mas não a única e nem a mais importante, já que o 

próprio texto constitucional no caput do artigo 150, da Constituição Federal de 1988 deixa claro 

que outras garantias estão asseguradas ao contribuinte219, além daquelas expressas neste artigo, 

está a vedação constituicional da utilização de tributo com efeito de confisco, sem o que ruiria 

por terra o Estado Democrático de Direito, assentado, entre outros pilares, no direito à 

propriedade privada.   

 

                                                           
218 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário: Os Direitos Humanos e a 
Tributação: Imunidades e Isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 3. 
219 Constituição Federal, artigo 150, caput: Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
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 As garantias constitucionais ao dever de contribuir representam, inserindo-se aqui a 

vedação constitucional da utilização de tributo com efeito de confisco, com todas as 

conseqüências que tal visão acarreta, a despeito do pouco destaque que ainda é dado pela 

doutrina ao tema, direitos fundamentais do cidadão-contribuinte,220 221 não no sentido de entende-

los como absolutos, mas sujeitos a um regime de ponderação que, de resto, conforma a própria 

maneira de analisar a questão principiológica.  

 

 Aqui abrimos um parêntesis para antecipar que, embora constituindo um direito 

fundamental do cidadão, entendemos como possível a sua relativização em razão do critério da 

extrafiscalidade, desde que exercida nas circunstâncias autorizadas pelo legislador constitucional 

e que estejam em harmonia com os ideais e objetivos embutidos na própria noção de Estado 

Democrático de Direito. Alertamos, todavia, tendo em vista a condição de excepcionalidade com 

que se reveste a questão da extrafiscalidade, que qualquer situação envolvendo a tributação 

exercida segundo esse critério deverá ser analisada com as reservas necessárias, como faz crer o 

próprio tratamento que a Constituição parece dispensar à matéria, já que não permite a sua 

utilização de forma indiscriminada, ao contrário, dispensa à questão um tratamento claramente 

excepcional. 

 

 Não resta dúvida que a vedação da utilização de tributo com efeito de confisco constitui 

um direito fundamental do cidadão, pois garante e assegura a eficácia de um outro direito, qual 

seja o do direito de propriedade instituído no rol dos direitos e garantias fundamentais do cidadão 

previstos no artigo 5º, da Constituição Federal de 1988 e, não bastasse isto, trazemos em nosso 

apoio a posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da  ADIn 939-DF 

                                                           
220 GOLDSCHMIDT, Fábio Brun. O princípio do não-confisco no direito tributário. São Paulo: RT, 2003, p. 109. 
221 Direitos fundamentais como aqueles explícitos e implícitos no texto constitucional, sustentados e materializados 
em princípios e valores, sinônimo de direitos humanos, não obstante, sem a vinculação, como entendem alguns, com 
os direitos naturais, representando, destarte, reflexo inerente do próprio Estado de Direito. Direitos fundamentais que 
constituem a base ou alicerce do próprio Estado Democrático de Direito e que, não obstante a discrepância da sua 
designação na doutrina (vide a discussão do tema em TORRES, Ricardo Lobo. Os direitos humanos e a tributação. 
Imunidades e Isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, pp. 8-12), tratando alguns a questão como direitos 
fundamentais, enquanto outros a colocam no âmbito da discussão referente aos direitos humanos. O certo é que 
dentre os vários aspectos que poderiam ser analisados, “importa referir a função decisiva exercida pelos direitos 
fundamentais num regime democrático como garantia das minorias contra eventuais desvios de poder praticados pela 
maioria no poder,” para utilizar o ensinamento de SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, pp. 66-67, o que serve para estabelecer um claro vínculo com o tema ora 
discutido da vedação constitucional da utilização de tributo com efeito de confisco.  
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que argüiu a inconstitucionalidade da instituição do IPMF, por meio da Emenda Constitucional nº 

3, de 1993, sob a alegação de violação aos princípios constitucionais tributários da anterioridade 

e da imunidade, tendo o voto do Relator Ministro Sydney Sanches decidido que222     

 

Entre os direitos e garantias individuais, estão pela extensão contida no § 

2º, do art. 5º, e pela especificação feita no artigo 150, III, b, a garantia do 

contribuinte de que a União não criará, nem cobrará, tributos ‘no mesmo 

exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou’. (......) parece, assim, a um primeiro exame, para efeito de 

medida cautelar, haver afrontado o disposto nos referidos §2º do art. 5º, 

art. 150, III, b e §4º, do art. 60 da Constituição Federal. 

 

 Ora, se a previsão do artigo 150, III, b, da Constituição Federal de 1988 constitui direito 

fundamental, não há razão em não estender, pelos mesmos motivos acima aventados, tal 

entendimento para o dispositivo do inciso IV, deste mesmo artigo, que veda a utilização de 

tributo com efeito de confisco.   

 

 Nesta altura, vale salientar, por oportuno, que o fato da vedação da utilização de tributo 

com efeito de confisco constituir um direito fundamental do contribuinte representa não apenas 

mera figura de retórica e daí a sua importância, como elemento adjetivo desse princípio.  

 

 Tal forma de encarar a matéria acarreta como conseqüência, pelo menos três pontos 

importantíssimos, a saber: (a) a natureza de dispositivo auto-aplicável e vinculante das ações do 

legislador e operadores do direito em sede tributária, fato que decorre da própria previsão 

expressa da Constituição que, no seu artigo 5º, § 1º, assegura às normas definidoras de direitos e 

garantias fundamentais aplicação imediata;223 (b) a natureza de cláusula pétrea, ficando 

submetido, pois, aos ditames do artigo 60, § 4º, inciso IV,224 e, finalmente, (c) a inversão do 

paradigma da presunção de constitucionalidade das normas que, contrariando um direito 

                                                           
222 RTJ 151/755 
223 Constituição Federal do Brasil, de 1988. Artigo 5º, § 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata.  
224 Constituição Federal do Brasil de 1988. Artigo 60,  § 4º: Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir: IV – os direitos e garantias fundamentais.  
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fundamental do contribuinte (o da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco), 

devem ser consideradas, a princípio, como inconstitucionais.225 

 

 Portanto, a vedação da utilização de tributo com efeito de confisco que define o objetivo 

maior do legislador constituinte de 1988, em estabelecer os marcos de referência de um sistema 

tributário que além de harmônico seja, sobretudo, justo, tem a sua importância assentada não 

apenas no fato de constituir um direito fundamental do cidadão, mas pelo arrasto de todas as 

conseqüências acima comentadas, objetivando preservar, entre outros, o valor de LIBERDADE 

que permeia a própria noção de tributo no dizer de Ricardo Lobo Torres.226    

 

 

6.5. A vedação do efeito confiscatório da tributação como elemento de proteção da propriedade 

privada enquanto direito fundamental 

 

 

 Não se nega que o poder de tributar do Estado se manifesta na limitação, ao menos 

parcial, da propriedade, entendida aqui no sentido amplo227, e que, atendendo à sua função social, 

constitui, no marco constitucional brasileiro, inquestionável garantia do cidadão e de toda a 

sociedade de modo geral, conforme prega, parafraseando Casanova, o jurista Fabio Brun 

Goldschmidt,228, de que  

                                                           
225 Na esteira do ensinamento de GOLDSCHMIDT, Fabio Brun. O princípio do não-confisco no direito tributário. 
São Paulo: RT, 2003, pp. 113-114, que, trazendo à colação a lição do argentino Rafael Bielsa, opina no sentido de 
que toda legislação atentatória ao princípio do artigo 150, IV, da Constituição Federal do Brasil, de 1988, deve ser 
considerada inconstitucional, por agredir um direito fundamental, constitucionalmente assegurado, do contribuinte.  
226 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário: Os Direitos Humanos e a 
Tributação: Imunidades e Isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 4. 
227 Representando todos os bens, corpóreos ou incorpóreos, tangíveis ou intangíveis, individuais ou coletivos, que 
formam o acervo que a pessoa (física ou jurídica) dispõe para implementar a sua vida, exercitando os direitos 
inerentes à cidadania de forma solidária e participativa. Assim, como bem salienta GOLDSCHMIDT, Fábio Brun. O 
princípio do não-confisco no direito tributário. São Paulo: RT, 2003, a garantia da propriedade constitucionalmente 
assegurada no texto de 1988, dirigi-se não somente ao domínio em si mesmo, mas ao instituto de uma maneira geral, 
ao que acrescentamos, talvez, ter sido este o motivo pelo qual o legislador constituinte não tenha assegurado apenas 
o direito à propriedade privada, mas sim o direito de propriedade, referindo-se, decerto, ao instituto e a preocupação 
de sua preservação, como base e sustentáculo do Estado. Deste modo e visto sob este prisma, o conceito de 
propriedade ganha, pois, muito mais importância no campo do direito e, em particular, na esfera do direito tributário.    
228 GOLDSCHMIDT, Fábio Brun. O princípio do não-confisco no direito tributário. São Paulo: RT, 2003, p. 40. 
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quando se fala de direito de propriedade como objeto de uma garantia 

amparada constitucionalmente, não se está protegendo o direito de 

propriedade sobre cada bem concreto. Trata-se, isso sim, de uma 

garantia institucional que protege não somente (ou melhor, não tanto) a 

posição jurídica daqueles que já são proprietários, senão a própria 

perenização do direito de propriedade, como instituição. O protegido não 

é o domínio como conjunto de faculdades de que é titular o proprietário, 

mas a própria intangibilidade do valor patrimonial 

 

 Embora não constituindo mais aquele valor sagrado e inviolável que a caracterizava por 

ocasião da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França, nos idos de 1789, não 

representando, ademais, um valor absoluto, já que no próprio texto constitucional brasileiro de 

1988 são claras as limitações e até mesmo as privações que em várias situações lhes são 

impostas, nas quais a ação do Estado se faz valer, seja em razão do poder de polícia, seja em 

razão de outras circunstâncias onde a propriedade, por exemplo, é utilizada para fins ilícitos, não 

se pode deixar de reconhecer, ainda assim, que tal valor, o direito de propriedade, representa, ao 

lado de outros valores igualmente importantes, como a IGUALDADE, a LIBERDADE e a 

DIGNIDADE HUMANA, um dos marcos regulatórios de maior destaque e que fundamenta a 

própria noção de Estado Democrático de Direito. 

 

 Daí a sua importância em sede de direito tributário e em particular com relação ao 

princípio da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco, instrumento de garantia 

inserido pelo legislador constituinte brasileiro de 1988, como meio de conter a ação do Estado 

Tributário dentro de limites que a preservem.   

  

 A propriedade privada representa, por sua vez, não só um limite, mas o próprio objeto 

sobre o qual incide o poder de tributar do Estado, constituindo a vedação da utilização de tributo 

com efeito de confisco uma garantia a mais para preservá-la, não sendo admissível que o Estado 

Tributário, sob a alegação da necessidade de levantar recursos para o financiamento de suas 

políticas públicas onere, pela via tributária, o cidadão além do razoável, impondo tributos que 

causem ao contribuinte a sensação do efeito de confisco.  
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 Na doutrina estrangeira Palao Taboada229 entende que  

 

el calificativo de confiscatorio debe entenderse sencillamente como 

equivalente a contrario al principio de propriedade privada em su 

vertiente objetiva o institucional. Lo pruebe, dice, de um lado, el que la 

prohibición no se aplica a los impuestos aislados, sino al sistema 

tributário en su conjunto, y de otro, que aparece em el contexto del 

precepto como um freno a la progressividad del sistema    

 

 Em sentido semelhante ensina Francisco Garcia Dorado, na esteira do entendimento de 

Ferreiro Lapatza230, que 

 

la propriedad necesita estar expresamente protegida por la propia 

Constitución de otro derecho también reconocido por ella: el derecho del 

Estão a exigir a los contribuyentes el pago de los tributos. Y concluye su 

argumento asegurando que la Constitución protege la propriedad privada 

em el mismo plano constitucional, impidiendo que los tributos tengan 

alcance confiscatorio.  

 

 Não obstante a garantia do direito de propriedade, estabelecido de forma clara no texto 

constitucional, representando a tônica das constituições liberais, o certo é que há muito deixou 

este direito de ser um direito absoluto, devendo-se entende-lo, de forma relativizada, à luz do 

conceito de bem comum, em que o coletivo sobrepuja o individual e a sua preservação somente 

continua sendo garantida em todos os seus contornos jurídicos, pelo Estado, quando atende à sua 

função social.  

 

 Desta forma, o direito de propriedade não conflita de modo algum com os princípios de 

justiça material que informam o sistema tributário, não se podendo admitir, portanto, que o efeito 

redistribuidor de riquezas, dentre tantos outros, um dos principiais objetivos de um sistema 

                                                           
229 Apud, DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. 
Madrid: Dykinson, 2002, p. 103.  
230 Apud, DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. 
Madrid: Dykinson, 2002, p. 94.  
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tributário justo, entre em colisão com o direito de propriedade privada vindo a eliminá-la, ou que 

a sua adoção, na prática, possa representar um menoscabo a esse direito.  

 

 Amparada pela vedação da utilização de tributo com efeito de confisco, a propriedade 

privada poderá, sem dúvida, atender a sua finalidade, cumprindo a sua função social, garantida, 

pois, em todos os seus termos, devendo-se entender como Agulló Agüero231 que  

 

no podemos negar que la imposición actúa sobre la propriedad y de ella 

se sirve, pero sus ámbitos de actuación son diferentes. Y aunque no es 

previsible, puede darse uma colisión entre ambas instituciones, pero 

antes deberá haber actuado la garantia de la prohibición de alcance 

confiscatorio de los tributos     

 

 Assim, a tributação não pode ser de forma alguma, um instrumento utilizado para 

dilapidar a propriedade do cidadão, ou que venha a gravá-la de tal forma que impossibilite a sua 

preservação e/ou renovação ao longo do tempo. 

 

 Não se pode admitir, pois, que a tributação da propriedade, e aqui fazendo menção ao 

caso do IPTU se desenvolva sem levar em consideração aspectos que incluam a necessidade da 

sua renovabilidade e preservação, por meio de alíquotas progressivas que, em última análise, 

imponham ao contribuinte a perda de algo que foi, quase sempre, adquirido a duras penas pela 

acumulação de poupança, quando não obtido pela via de herança. 

 

 Neste sentido, a vedação da utilização de tributo com efeito de confisco representa um 

elemento imprescindível de garantia ao direito de propriedade, evitando-se, assim, que, pela via 

indireta da tributação, esse direito possa ser ferido, principalmente quando os princípios 

constitucionais são burlados, muitas vezes até em sede de preceito inserido pelo legislador 

constituinte derivado aproveitando-se do poder das maiorias eventuais.  

 

                                                           
 
 
231 Apud, DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. 
Madrid: Dykinson, 2002, pp. 108-109. 
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 Como regra, portanto, não se pode admitir qualquer conflito entre o dever de tributar, de 

um lado, e o direito de propriedade, de outro, desde que o legislador e o aplicador do direito 

entendam o sistema tributário configurado a partir das limitações constitucionais e em obediência 

aos seus princípios e valores, entre os quais sobressai o da vedação de utilização de tributo com 

efeito de confisco e o direito à propriedade como direito fundamental do cidadão, com todas as 

garantias a ele inerente. 

 

 

6.6. A vedação do efeito confiscatório da tributação como elemento de controle de legalidade e 

instrumento de aferição da eficácia do princípio da justiça material 

 

 

 Se atentarmos para o preâmbulo da Constituição Federal de 1988, iremos perceber que o 

modelo de Estado Democrático de Direito instituído pelo legislador constituinte está calcado na 

IGUALDADE e na JUSTIÇA seus valores supremos; assim também na cidadania, dignidade da 

pessoa humana e nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como alguns de seus 

fundamentos, e, finalmente, nos objetivos fundamentais de construir uma sociedade justa, livre e 

solidária, garantir o desenvolvimento social e erradicar a pobreza e a marginalização232.  

 

 Por outro lado, se observarmos a moldura constitucional estabelecida para a ordem 

econômica e financeira do Estado brasileiro nos depararemos com a referência feita pelo 

legislador constituinte de que tal estrutura tem os seus fundamentos na valorização do trabalho, 

na livre iniciativa e na justiça social, observados, entre outros, os princípios da propriedade 

privada, da função social da propriedade, da livre concorrência, da redução das desigualdades 

regionais e sociais e do tratamento diferenciado para as empresas de pequeno porte233.   

 

 Pois bem, se este é o modelo ideal de Estado, ou de outra sorte, se é este o que desejamos, 

ou, ainda, se é este o modelo que a sociedade brasileira tem condições de levar adiante, dando-lhe 

sustentação econômica, não importa, pois é este o modelo que temos, o modelo para o qual 

fizemos opção. 
                                                           
232 Constatações a que se chega quando se analisam os artigos 1º e 3º, da Constituição Federal de 1988.  
233 Conclusões a que se chega da análise do artigo 170, da Constituição Federal de 1988.  
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 Portanto, qualquer tentativa de discutir o Estado brasileiro passará obrigatoriamente pela 

análise dos fundamentos que constituem o seu arcabouço, pois do contrário estaremos avaliando 

tudo, menos o modelo de Estado Democrático de Direito estabelecido pelo legislador constituinte 

de 1988.  

 

 Não podemos ter a ingênua sensação de que ao discutir o efeito de confisco em sede 

tributária não estejamos avaliando o Estado, pois é exatamente isso o que estaremos fazendo.  

 

 Desta forma, não somente por uma questão metodológica, mas também por uma razão de 

cunho epistemológico, e diríamos mais, até mesmo por uma razão de ordem lógica, temos de nos 

amparar em todos os valores e princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito 

formatado pelo legislador constituinte de 1988, se é que pretendemos, de fato, estabelecer uma 

análise científica da questão relacionada com o efeito de confisco em sede tributária.      

 

 Assim, não obstante a natureza conflitual dos princípios, como bem assinalou 

Canotilho,234 e tomando como assentada a sua natureza normativa, não podemos ao nosso 

alvedrio e este é o nosso entendimento, utilizar um princípio desconhecendo os demais, nem 

tampouco priorizar um em detrimento dos outros e, muito menos ainda, utilizá-los em 

desconformidade com os valores do sistema, a menos que a circunstância do caso em espécie nos 

autorize a assim fazê-lo, não constituindo este modo de agir nenhum atropelo ao princípio da 

segurança jurídica, que há de ser preservada.  

 

 Lembremos que os princípios constituem, na verdade, mandamentos de otimização, 

atrelando, assim, a sua eficácia aos critérios de limitação material e jurídica reinantes, de vez que 

a sua aplicação não se baseia numa lógica de exclusão, mas numa lógica dialética de síntese, daí a 

importância de entendê-los de forma contextualizada, vista a partir do conjunto de valores que 

formam a base de sustentação teórica de um determinado Estado.     

  

 Ademais, o sistema tributário nacional está assentado na vedação do efeito de confisco, 

devendo a carga tributária ser regulada, tanto global, como individualmente, em obediência a esse 
                                                           
234 Remetemos o leitor para conferir a visão de Canotilho resumidamente apresentada no capítulo 2,  às páginas 52-
54, desta dissertação, quando abordamos a temática acerca dos princípios.   



 

 

152 

 

princípio constitucional, atendendo, todavia, aos objetivos da política social do Estado, fundada 

nos valores da IGUALDADE, SOLIDARIEDADE e da JUSTIÇA.  

 

 PROBLEMA INTRINCADO ESTE! 

 

 A garantia da igualdade formal expressada pelo legislador constituinte de 1988, de que 

“todos são iguais perante a lei”235,  não é, por si só, suficiente para conformar um sistema 

tributário justo, nos limites da expressão que temos sustentado até aqui, no presente trabalho, um 

sistema tributário embasado na noção de Estado Democrático de Direito e nos valores da 

IGUALDADE e LIBERDADE.  

 

 Neste sentido, nem mesmo a noção generalizada de que a obrigação tributária está 

assentada essencialmente na lei é por si só suficiente, pois há que se entendê-la dentro de um 

novo contexto, em que tal princípio, o da legalidade, se enlace com os outros valores acima 

referidos, mormente com aqueles já destacados da IGUALDADE, LIBERDADE, e JUSTIÇA.  

 

 Tal enfoque se faz pertinente na medida em que a própria noção de obrigação tributária 

como uma obrigação legal constitui afirmativa que, para alguns, soa como vazia, no sentido de 

que repeti-la é o mesmo que não dizer nada,236 já que o próprio regramento constitucional vigente 

deixa isso bem claro quando manifestando-se acerca da compulsoriedade do sistema estabelece 

que o cidadão não está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de 

lei,237 o que de certa forma minimiza a sua importância e reduz a sensação atávica de que a 

obrigação tributária, enquanto legal, se bastaria por si só como instrumento para a construção de 

um sistema tributário justo.   

 

 Tomando-se os próprios fundamentos do Estado Democrático de Direito estabelecidos 

pelo legislador constituinte brasileiro de 1988, fica claro que além de fundar-se na lei, as ações do 

Estado visando assegurar a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do 

                                                           
235 Conforme o caput do artigo 5º, da Constituição Federal do Brasil de 1988.  
236 NOGUEIRA, Alberto. Os limites da legalidade tributária no Estado Democrático de Direito: Fisco x 
Constribuinte na arena jurídica: ataque e defesa. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 16. 
237 Conforme artigo 5º, II, da Constituição Federal do Brasil, de 1988.  
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trabalho e da livre iniciativa,238 além de garantir a propriedade privada nos limites da sua função 

social,239 e principalmente as ações voltadas à tributação, devem estar referidas ao conceito de 

legalidade em sentido amplo, como instrumento de justiça distributiva. 

 

 Não se trata como afirma Alberto Nogueira240, de um novo plano de legalidade, mas da 

adequação das normas e exigências do Estado Tributário aos novos ditames constitucionais, de 

sorte que não é mais apenas exigido que o legislador esteja atrelado aos preceitos constitucionais 

no sentido meramente formal, mas que desenvolva a ação de tributar buscando a eficácia material 

dos valores constitucionais espalhados ao longo do corpo da Constituição e até mesmo fora dele, 

desde que estejam em sintonia com o regime constitucional em voga e os seus princípios ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.241  

 

 Lecionando sobre a forma como o Estado Tributário deve exercer o seu papel no exercício 

do poder de tributar Roque Carraza242 o faz com maestria afirmando que  

 

a tributação encontra três limites; a saber: I – a reserva da lei: o tributo 

só pode ser criado por meio de lei. É princípio fundamental que 

nenhuma exação pode ser exigida sem a autorização do Poder 

Legislativo (no taxation without representation); II – a disciplina da lei; 

não basta que uma lei preveja a exigência de um direito, mas, pelo 

contrário deve determinar seus elementos fundamentais, vinculando a 

atuação da Fazenda Pública e circunscrevendo, ao máximo, o âmbito da 

discricionariedade do agente administrativo; III – os direitos que a 

Constituição garante: a tributação, ainda que se perfaça com supedâneo 

na lei, não pode contrastar com os direitos constitucionalmente 

assegurados  

 

 É claro que nesse contexto ressalta-se o papel do princípio da vedação ao confisco 

tributário, como elemento regulador da atuação do Estado que, ao exercer o seu poder de tributar, 

                                                           
238 Conforme o artigo 1º, da Constituição do Brasil de 1988.  
239 Conforme o artigo, XXII, XXIII, da Constituição do Brasil de 1988. 
240 NOGUEIRA, Alberto. Os limites da legalidade tributária no Estado Democrático de Direito: Fisco x 
Contribuinte na arena jurídica: ataque e defesa. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 30. 
241 Conforme o artigo 5º, § 2º, da Constituição do Brasil de 1988.  
242 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. São Paulo: Malheiros, 1994, pp. 160-161.  
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deverá fazê-lo não somente em obediência à lei, do ponto de vista formal, mas, sobretudo, 

observando os ditames do Estado Democrático de Direito e seus valores de sustentação, no 

sentido de fazer valer, em última análise, as exigências de justiça distributiva, em que os valores 

IGUALDADE e LIBERDADE devem estar presentes, objetivo a ser perseguido por meio do 

princípio da progressividade, que tem na vedação ao confisco o seu limite de ação.    

 

 Por isso mesmo Alberto Nogueira243faz questão de frisar que a legalidade tributária deve 

estar presente de forma diversa, no atual Estado Democrático de Direito, preenchendo o seu 

conteúdo com valores legais contemporâneos, adequando-a, assim, aos novos tempos e à nova 

pauta de valores preconizada pelo normativo constitucional vigente, pois certo está que a ação do 

Estado Tributário encontra a sua barreira natural nos valores que conformam os direitos e 

garantias individuais, inserindo-se aqui, portanto, o princípio da vedação ao confisco tributário 

com a sua marca reguladora da ação estatal em matéria tributária.  

 

 Atuando dessa forma, o Estado Tributário poderá fazer cumprir o desiderato da justiça 

distributiva, no que, a nosso ver, assume papel fundamental o princípio da vedação ao confisco 

tributário.  

 

 Essa nova maneira de encarar a legalidade da ação estatal em matéria tributária 

representa, na verdade, uma ampla abertura no conceito de tributação, trazendo um novo colorido 

ao entendimento da vedação de tributo com efeito de confisco, pois embora formalmente 

adequada, a atividade tributária do Estado pode assumir feições nitidamente confiscatórias, em 

diversas situações, em que a finalidade pública da aplicação do resultado do valor arrecadado 

com o tributo é deixada de lado, e o efeito de confisco ocorrer da mesma forma, não por 

confrontar aspectos da justiça formal, mas, isso sim, por ir de encontro aos ditames da justiça 

material.  

 

 Desse modo, cabe uma releitura do artigo 4º, do Código Tributário Nacional brasileiro, 

que dispõe acerca da natureza jurídica do tributo, natureza essa que estaria, à luz do entendimento 

                                                           
243 NOGUEIRA, Alberto. Os limites da legalidade tributária no Estado Democrático de Direito: Fisco x 
Contribuinte na arena jurídica: ataque e defesa. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 30. 
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do legislador codificado, desvinculada da destinação do produto da sua arrecadação, afirmativa 

que, decerto, fica comprometida quando se afigura a quebra de parâmetros de justiça material, 

desviando-se a aplicação do produto da arrecadação tributária para finalidades que não lhes são 

próprias, por não serem de natureza pública, ocasião em que a atividade do Estado Tributário 

assume feições nitidamente confiscatórias, ainda que formalmente cumpra os rigores da lei. 

 

 Portanto, não obstante os entendimentos colhidos na doutrina nacional de que o princípio 

da vedação ao confisco tributário não configura um princípio de justiça material ou de 

isonomia244, discordamos em parte desses posicionamentos, pois embora aceitemos que não se 

esteja, na verdade, diante de um princípio de isonomia, somos de opinião que a vedação 

constitucional de utilização de tributo com efeito de confisco representa um instrumento de 

aferição da eficácia do princípio de justiça material, via adequada para que sejam cumpridos os 

ditames que embasam o Estado Democrático de Direito, pautado, entre outros, pelo valor maior 

da IGUALDADE.  

 

 Na verdade, partindo da premissa de que a tributação se faz presente como uma das 

formas mais importantes que o Estado utiliza na busca de recursos financeiros para atender as 

suas necessidades, derivada do dever constitucional de solidariedade,245 que impõe a todos os 

cidadãos o dever de tributar, aliado ao fato de que tais recursos devem ser aplicados em ações que 

configurem o interesse público, claro está que o aumento da carga tributária configuraria uma 

forma de aumentar a participação solidária dos cidadãos, despertando no seio da sociedade um 

maior comprometimento com o mecanismo de financiamento das políticas públicas realizadas 

pelo Estado fato que, se desejável por um lado, pode, por outro lado, trazer alguns problemas.  

 

 Um dos mecanismos possíveis para o aumento da carga tributária, afora aqueles já 

conhecidos que implicam no manejo da base de cálculo e o simples aumento de alíquotas,  ocorre 

por meio da aplicação da progressividade, princípio que junto com outros tantos espalhados pelo 

corpo da Constituição nutre o conceito de justiça, que embora salutar e desejável, não pode 

                                                           
244 Vide, por exemplo, a posição de Mizabel Derzi, nas notas de atualização ao livro de BALEEIRO, Aliomar. 
Limitações constitucionais ao poder de tributar. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 574.   
245 Conforme o artigo 3º, I, da Constituição Federal do Brasil de 1988.  
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admitir um modelo de tributação que ultrapasse as raias do razoável, configurando, assim, o 

efeito de confisco constitucionalmente vedado.  

 

 Entendemos que o valor-princípio da vedação do efeito de confisco em sede tributária, 

pode atuar como limite à ação da progressividade, constituindo, ainda, um instrumento de 

aferição da eficácia da justiça material246, cabendo neste ponto atentar para as palavras de Garcia 

Dorado, utilizando ensinamentos de Garcia Anoveros e Agulló Agüero, assim expostas:247  

 

Entendemos, desde nuestro punto de vista, que no es correcto considerar 

la prohibición constitucional de alcance confiscatorio como un limite a la 

justicia del sistema tributário, sino más bien, como un principio que 

aporta un ingrediente más para conformar el ideal de justicia tributaria. 

En este sentido, GARCIA ANOVEROS, después de considerar a la 

capacidad económica como criterio de justicia, aunque no el único, 

señala que también lo son los princípios de igualdade, generalidad, 

progressividad y no confiscatoriedad. Estamos hablando del critério de 

justicia en el reparto de la carga fiscal que ha adoptado la Constitución 

española. Como acertadamente há señalado AGULLÓ AGÜERO: “Lo 

justo (la conciencia de lo justo en el momento histórico concreto) pasa 

por la realidad de la capacidad económica, la igualdad, y la 

progressividad y no confiscatoriedad. La no confiscatoriedad por 

consiguiente, no es un limite a la justicia, sino su aplicación”.   

 

 Portanto, não admitir a realidade da justiça material como meio de compatibilizar os 

diversos valores que sustentam o Estado Democrático de Direito brasileiro, insistindo na 

prevalência da igualdade formal e na aplicação do princípio da igualdade tributária tal como 

estabelecido no texto constitucional que veda o tratamento desigual entre contribuintes que 

estejam em situação equivalente, adicionado ao fato de que os impostos terão caráter pessoal e 

serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, desconsiderando os demais 

valores que informam os objetivos do Estado é tentar deixar de reconhecer o óbvio.  

 

                                                           
246 DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. Madrid: 
Dykinson, 2002, p. 100. 
247 Idem., p.101. 
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 Encerrando, e aqui concordando, mais uma vez, com Garcia Dorado248, vale deixar claro 

que não obstante as dificuldades semânticas do significado de justiça é difícil deixar de admitir 

que se relacione os princípios da igualdade e progressividade com a justiça tributária e deixe-se 

de lado, como não relacionado, o princípio da vedação à utilização de tributo com efeito de 

confisco.     

 

 

6.7. A vedação do efeito confiscatório da tributação e o princípio da capacidade contributiva 

como elemento complementar na definição de um sistema tributário justo 

  

 

 Convém verificar que a idéia da tributação realizada segundo os sinais de riqueza dos 

contribuintes é um fato que surge com o desenvolvimento do próprio Estado de Direito, que entre 

outras conquistas trouxe, talvez como a mais importante, a transformação do súdito em cidadão e 

o despertar do sentimento de igualdade que passou a permear os textos constitucionais dos 

Estados liberais.249 

 

 Corroborando com este entendimento, Palao Taboada, citado por Garcia Dorado, assim se 

manifesta250: 

 

la idea de “la tributación según la riqueza”, nacida de la idea de justicia, 

“es muy anterior al movimiento constitucional, posiblemente 

consubstancial a la idea misma de tributo y, por tanto, de comunidad 

política organizada” 

 

 De se ver, portanto, que a tributação segundo a capacidade contributiva, desenvolvida de 

acordo com os sinais de riqueza do cidadão, constitui uma idéia antiga, surgida com base no valor 

maior de justiça, diante do clamor generalizado por tributos justos, objetivo embora perseguido 

                                                           
248 Idem, p. 101.  
249 Idem, p. 53.  
250 Idem, p. 53. 
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nem sempre, neste particular,251 conseguiu ser atingido, como forma de tornar o dever de tributar 

um instrumento de realização da isonomia.  

 

 Por outro lado, os estudos acerca do princípio da vedação à utilização de tributo com 

efeito de confisco, realizada por doutrinadores dos mais diversos, têm levado, muitas vezes, à 

errônea conclusão de que, na maioria dos casos, a tributação com efeito de confisco não 

significaria nada mais do que o descumprimento do princípio da capacidade contributiva.  

 

 Esta forma de pensar levou alguns doutrinadores, de certa forma, a entender como 

desnecessária e até inócua a própria existência do princípio que veda o efeito de confisco na 

tributação, pois o bloqueio da ação excessiva do Estado poderia normalmente ocorrer, tão 

somente, com base no princípio da capacidade contributiva252.    

 

 Diante de tal tipo de entendimento, o certo é que, as tentativas de coibir os exageros da 

prática tributária do Estado, pela via do princípio da capacidade contributiva, têm ocasionado, de 

alguma forma, a mitigação da importância do princípio da vedação da utilização de tributo com 

efeito de confisco, razão pela qual alguns doutrinadores preguem, a nosso ver, de forma 

equivocada, a desnecessidade de sua existência253.  

 

 Não obstante esta forma de encaminhamento da questão, o fato é que a capacidade 

contributiva, tanto na sua forma objetiva, que serve como pressuposto para a determinação do 

fundamento jurídico da tributação, como na sua forma subjetiva, que deve ser utilizada como 

fundamento para estabelecer os critérios de graduação da tributação, limites vinculantes para o 

legislador e ferramenta de interpretação para os aplicadores da lei254, assume papel preponderante 

na conformação de um sistema tributário justo. 

 

 Desta forma, mantém, pois, íntima relação com o princípio da vedação de utilização de 

tributo com efeito de confisco, com o qual se identifica, perseguindo, de forma complementar, 

                                                           
251 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 688.   
252 DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. Madrid: 
Dykinson, 2002, pp. 90-91. 
253 Idem, pp. 90-93. 
254 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 691. 
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com este princípio, os mecanismos que permitam definir um sistema de tributação justo e 

possibilite conter, dentro dos limites da razoabilidade, a discricionariedade do legislador, 

buscando, sobretudo, concretizar os objetivos do Estado Democrático de Direito, assentado nos 

valores maiores da  igualdade, solidariedade, liberdade e dignidade humana.  

 

 Assim, não resta dúvida que pela própria lógica do sistema, não se poderá pensar numa 

tributação justa que se desenvolva à margem dos sinais de riqueza do cidadão, pois isto 

acarretaria o esvaziamento da fonte produtora de receita tributária.  

 

 Tampouco se admite pensar um sistema tributário, que se pretenda justo, em que a 

tributação se manifeste na zona que demarca a faixa do mínimo existencial, nem, da mesma 

maneira, quando essa tributação ocorre na zona em que a propriedade do cidadão passa a ser 

consumida, sob a alegação do dever de tributar, já que em ambos os casos, pelas mesmas razões, 

estamos, sem dúvida, diante de uma evidente utilização de tributo com efeito de confisco, em que 

a tributação assume a natureza de pena, o que conflita, totalmente, com a lógica do sistema e as 

garantias assentadas nos valores e princípios constitucionais que o fundamentam. 

 

 Razão deve ser dada, portanto, ao doutrinador espanhol Casado Ollero255, que assim se 

manifesta:  

 

El contenido juridicamente necesario de la capacidad econômica és que 

ésta debe basarse siempre en la fuerza o potencialidad econômica del 

sujeto pasivo, convirtiéndose en un mínimo lógico exigible para salvar la 

arbitrariedad del legislador tributário 

 

e em continuação ainda afirma que:  

 

la exigência lógica impuesta por la capacidade és la de gravar 

situaciones que demuestren aptitud e idoneidad para la tributación; 

situaciones seleccionadas en virtud de una valoración del legislador cuya 

                                                           
255 Apud DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. 
Madrid: Dykinson, 2002, p. 56. 
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legitimidad puede ser controlada por el Tribunal Constitucional, al estar 

aquél condicionado por el doble vínculo de um limite mínimo y um 

limite máximo a la imposición 

 

 Tais afirmações demonstram a importância do princípio da capacidade contributiva, como 

um princípio autônomo, e, mais ainda, como um instrumento a ser utilizado de forma 

complementar com o princípio da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco que, na 

verdade, atua no sentido de limitá-lo.   

 

 Até aqui ficou patente que, de acordo com a lógica do sistema, o princípio da capacidade 

contributiva, limitado pelo princípio da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco, 

embora importante, pois constitui o pressuposto e o limite da tributação justa, não torna possível, 

de forma clara, a definição do que representa, na verdade, a capacidade econômica do cidadão, 

até porque, não há como se confundir simplesmente a capacidade contributiva, com os sinais de 

riqueza do suposto contribuinte, já que tais manifestações, não passam de simples sinais, longe, 

pois, de poder ser entendida como a afirmação insofismável da sua capacidade econômica, esta 

sim aquela que deve configurar o objeto de incidência específico da ação fiscal do Estado. 

 

 Deste modo, embora os sinais de riqueza constituam, num primeiro momento, o 

pressuposto do princípio da capacidade contributiva, não se pode tomar de plano tais sinais, sem 

antes aferir a relação existente entre os recursos evidenciados pelos sinais de riqueza e as 

necessidades humanas do cidadão, de molde a permitir o seu pleno atendimento, sem o que a 

incidência da tributação levada a efeito nestes termos, sem considerar tais parâmetros, constituirá, 

decerto, clara invasão dos domínios representados pela zona proibida que configura o efeito do 

confisco em sede tributária.      

 

 Por outro lado, sem descaracterizar, nem tampouco minimizar a sua importância, a 

verdade é que o princípio da capacidade contributiva, embora constituindo um instrumento de 

justiça relevante, não pode ser utilizado com este objetivo de forma isolada, descontextualizada 

dos outros princípios constitucionais tributários, decorrendo daí a sua natureza complementar de 

atuação, visando estabelecer as bases de um sistema tributário justo, com o princípio da vedação 

da utilização de tributo com efeito de confisco.  
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 Tal destaque se torna ainda mais visível, quando se analisa as características do sistema 

tributário nacional brasileiro e a função do princípio da capacidade contributiva, de aplicação 

restrita apenas ao âmbito dos impostos.  

 

 Este ponto, qual seja o da limitação da aplicação do princípio da capacidade contributiva, 

que assegura ao contribuinte ser tributado de acordo com a sua capacidade econômica, tão 

somente ao âmbito dos impostos, traz à luz a importância do princípio da vedação de utilização 

de tributo com efeito de confisco, na medida em que a maior parte da carga tributária brasileira 

está fora do âmbito dos impostos, arrecadada em circunstâncias tais em que a capacidade 

contributiva não é valorada, até mesmo por limitação constitucional.  

 

 Portanto, atribuir a esse princípio isoladamente a função de aferição dos parâmetros de 

justiça e isonomia do sistema tributário, sem levar em consideração outros princípios como o da 

vedação ao efeito de confisco é pretender imputar à capacidade contributiva um papel mais 

importante do que, na verdade, ela possui.  

 

 

6.8. A vedação do efeito confiscatório da tributação e a obrigação tributária 

 

 

 Um dos pontos a ser analisado quando se aborda a questão da vedação da utilização de 

tributo com efeito de confisco é o de tentar estabelecer os limites ou o âmbito em que tal 

problema pode ser avaliado tomando em consideração o conceito de regra-matriz de incidência 

tributária.  

 

 E aqui surge, primeiramente, a partir da avaliação dos vários critérios que a compõem 

(material, espacial, temporal, pessoal e valorativo), a tentativa de definir em qual ou quais desses 

critérios a vedação de utilização de tributo com efeito de confisco mais se faria sentir e, em 

segundo lugar, a questão de verificar se o problema em comento abrangeria ou não a obrigação 

tributária como um todo, ou seja, se a questão da vedação da utilização de tributo com efeito de 

confisco abrangeria tanto a regra-matriz de incidência, norma primária instituidora do tributo, 
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como, também, apanharia a norma secundária, que prescreveria a pena pelo descumprimento da 

norma primária256.  

 

 

6.8.1. A vedação da utilização de tributo com efeito de confisco e sua relação com os vários 

critérios da regra-matriz de incidência  tributária 

 

  

 Partindo, pois, da noção dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, na qual se 

destacam os critérios material, espacial e temporal do antecedente, bem como, os critérios pessoal 

e valorativo do conseqüente, sem descer, todavia, ao detalhamento do significado que cada um 

desses critérios pode assumir, nem, tampouco, repassando as noções de antecedente e 

conseqüente da regra-matriz de incidência tributária, matérias que, por uma questão meramente 

metodológica, consideramos superadas no âmbito da presente dissertação de mestrado257, cabe 

fazer uma apreciação da relação que o princípio da vedação de utilização de tributo com efeito de 

confisco mantém com os referidos critérios antes apontados, seja no âmbito do seu antecedente, 

como, também, na esfera do seu conseqüente. 

 

 Não obstante possa parecer claro num primeiro momento, ao menos para o pesquisador 

mais afoito e menos atento, que a vedação de utilização de tributo com efeito de confisco, 

explicitada no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, se faça sentir mais 

precisamente no critério valorativo da regra-matriz de incidência tributária, e dentro deste critério 

na parte reservada à alíquota, já que é por demais arraigada a noção de que o efeito de confisco 

em matéria tributária tem a ver com a questão da alíquota, a verdade é que as coisas, neste 

particular, podem não ocorrer exatamente desta forma.  

 

                                                           
256 Conceitos de “norma primária” e de “norma secundária” conforme estabelecido por KELSEN, Hans. Teoria geral 
das normas. Porto Alegre: Fabris, 1980, p. 181, de que “se se admitir que a distinção de uma norma que prescreve 
uma conduta determinada e de uma norma que prescreve uma sanção para o fato de violação da primeira seja 
essencial para o Direito, então precisa-se qualificar a primeira como norma primária e a segunda como norma 
secundária – e não o contrário, como foi por mim anteriormente formulado”. 
257 Para uma visão detalhada do significado dos critérios informadores da regra-matriz de incidência tributária, 
recomendamos a verificação do livro de CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: 
Saraiva, 2003.   
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 Isso se deve ao fato de que a caracterização do efeito de confisco em matéria tributária 

não se verifica, necessariamente, apenas no âmbito do critério valorativo e, em particular, com 

relação à alíquota aplicada pelo legislador, pois a forma de sua caracterização poderá estar 

atrelada a outras circunstâncias que nada têm a ver com o montante da alíquota, muito embora, 

quase sempre, este constitua o ponto que mais chama a atenção do pesquisador num primeiro 

momento.   

 

 Somos da opinião, pois, que considerando os critérios que formam o antecedente da regra-

matriz de incidência tributária, quais sejam, os critérios material, espacial e temporal, podemos 

detectar, em todos eles, indistintamente, a possibilidade da repercussão, em casos e circunstâncias 

particularizadas, do princípio da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco.  

 

 Deste modo, entendemos que o efeito de confisco em sede tributária pode se fazer sentir, 

independentemente da alíquota aplicada, toda a vez que o tributo venha a ser cobrado sem relação 

de pertinência com o critério material da regra-matriz de incidência tributária, pois se estaria, 

neste caso particular, tributando, na verdade, algo que não configuraria o objeto material previsto 

na conformação do tributo, pelo legislador constitucional.  

 

 Não pode, portanto, o legislador infraconstitucional exercer o seu poder de tributar de 

molde a desconfigurar elementos básicos do critério material da regra-matriz de incidência, sob 

pena de deflagrar o efeito de confisco que o texto constitucional veda expressamente.   

 

 Assim, incorrerá inevitavelmente no efeito de confisco tributário o legislador 

infraconstitucional que, instituindo a incidência do tributo sobre a renda, como é o caso do 

imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, insculpido no artigo 153, inciso III, da 

Constituição Federal, de 1988, que estabelece a competência da União para instituir impostos 

nesses casos, o faça sem o devido cuidado acerca da noção fundamental para a instituição desta 

espécie tributária, que é a noção de RENDA, noção que tem contornos próprios, que não 

admitem alteração.  
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 Deste modo, quando isto ocorre, o legislador poderá estar tributando tudo, exceto a 

RENDA, agindo, pois, à margem da legalidade e em confronto com a vedação estabelecida no 

artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988.  

 

 Do mesmo modo, assim como alertamos para o fato da possibilidade da ocorrência do 

efeito de confisco relacionado com o critério material da regra-matriz de incidência tributária, 

podemos identificar problema idêntico quando forem alterados os elementos relacionados com o 

seu critério espacial.  

 

 O critério espacial estabelece os limites definidores da ação do Estado Tributário com 

relação ao lugar em que, tendo ocorrido a hipótese tributária, desfecha-se o fato gerador, 

estabelecendo-se, pois, a obrigação tributária e o respectivo crédito da Fazenda Pública.  

 

 Constitui, portanto, o critério espacial da regra-matriz de incidência tributária, elemento 

necessário e indispensável para a caracterização do tributo, servindo, ademais, como ponto de 

referência para que o cidadão avalie a legalidade da exação tributária que lhe está sendo imposta 

e o próprio Estado-Juiz tenha elementos para desenvolver a sua atividade naqueles casos em que 

os atos da administração passam a ser sindicados.  

 

 Que dizer, pois, quando vier a ocorrer um caso em que a tributação de um imóvel situado 

no perímetro urbano de um Município for apanhado pela incidência do imposto sobre a 

propriedade territorial rural, de competência da União, à luz do que dispõe o artigo 153, inciso 

VI, da Constituição Federal, de 1988, ao invés de sofrer a tributação de competência do 

Município, incluída no artigo 156, inciso I, do texto constitucional vigente?  

 

 Com efeito, a resposta, certamente, é a de que, ao lado da manifesta inconstitucionalidade 

que tal situação acarreta, terá ocorrido a violação ao princípio que veda a utilização de tributo 

com efeito de confisco, já que o cidadão está sendo tributado por um ente político do Estado ao 

qual a Constituição Federal não atribui competência tributária neste caso específico, além da falta 

de previsão constitucional para a cobrança do tributo em espécie, considerando o critério espacial 

da regra-matriz de incidência. 
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 A persistência do Estado em promover a referida tributação, em claro confronto com o 

critério espacial da regra-matriz de incidência tributária prevista para o caso, implicará, sem 

dúvida, numa afronta ao princípio que veda a utilização de tributo com efeito de confisco, já que 

para o cidadão restará configurada a sensação do efeito de confisco, traduzida na cobrança de 

uma exação indevida, revestida, por sua vez, de um nítido contorno sancionatório, o que 

desfigura a própria noção de tributo estabelecida no artigo 3º, do Código Tributário Nacional, 

noção que deve estar cingida às raias de uma prestação pecuniária, compulsória, paga em moeda, 

que não constitui sanção de ato ilícito e que seja cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada. 

       

  O mesmo tipo de raciocínio poderá ser aplicado considerando o critério temporal da 

regra-matriz de incidência tributária, que quando desfigurado acarretará, igualmente, no 

contribuinte a sensação da ocorrência do efeito de confisco, vedado constitucionalmente. 

 

  Neste sentido, cabe destacar que a anualização dos tributos, com exceção daqueles para os 

quais o próprio texto constitucional faz referência, por questões de extrafiscalidade, é garantia 

que o legislador infraconstitucional não pode deixar de reconhecer. O mesmo se aplica aos 

tributos que se submetem à noventalidade, a qual, igualmente, não pode deixar de ser reconhecida 

nos casos em que o legislador constitucional previu a sua necessidade. 

 

 Em qualquer caso, pois, quebrado o elemento temporal, um dos critérios que define a 

formatação do antecedente da regra matriz de incidência tributária, estará configurado, sem 

dúvida, o efeito de confisco tributário.  

 

 Passando agora para o exame dos critérios do conseqüente da regra-matriz de incidência 

tributária, analisemos, pois, os critérios pessoal e valorativo, no qual se incluem a base de cálculo 

e a alíquota.  

 

 No tocante à alíquota não resta dúvida que este critério definidor do conseqüente da regra-

matriz de incidência tributária configura, se não o mais importante, aquele em que se torna mais 
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visível o efeito de confisco em sede tributária, daí a razão pela qual tal critério é, quase sempre, o 

primeiro a ser destacado, de sorte que discuti-la neste momento seria dispiciendo. 

 

 Com relação à base de cálculo há que se destacar ser ela o critério definidor da dimensão, 

ou o que na visão de Paulo de Barros Carvalho,258 constitui o “elemento quantitativo do fato 

jurídico tributário”, ou, ainda, o elemento que tem o “condão de confirmar, infirmar ou afirmar o 

elemento material expresso na composição do antecedente da norma individual e concreta259”, 

resultando daí o seu enorme interesse e importância, ao menos no campo reservado aos 

impostos,260 como elemento que permitirá ao cidadão aferir, de forma segura, o real montante da 

exação tributária que lhe está sendo exigida.    

 

 Neste sentido, destacando a importância da base de cálculo como critério definidor do 

tributo, acompanhemos o ensino de Lapatza261 que afirma:  

 

...... podemos definir la base imponible como la dimensión o magnitud 

de un elemento del presupuesto objetivo del hecho imponible que se 

juzga como determinante de la capacidad contributiva relativa 

 

de onde fica claro a importância desse critério do conseqüente da regra-matriz de incidência 

tributária.  

 

 Deste modo, não bastasse a importância intrínseca desse critério do conseqüente da regra-

matriz de incidência, o fato de ele servir como elemento determinante da capacidade contributiva 

                                                           
258 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência tributária. São Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 170. 
259 Idem, p. 171.  
260 Não obstante o fato, com o qual mantemos sintonia, de que a base de cálculo e a alíquota não constituem, por si 
só, elementos indispensáveis à definição de todo e qualquer tributo. Estamos nos referindo, portanto, precisamente, 
aos casos em que o montante dos tributos já vêm definidos na própria regra-matriz, no que aderimos ao entendimento 
daqueles que têm a opinião da possibilidade da existência dos tributos fixos, sem que com isso possa ser levantada 
qualquer eiva de inconstitucionalidade, mas ao mesmo tempo, sem deixar, todavia, de destacar a sua importância, 
mormente no campo reservado aos impostos,  o que se pode depreender do próprio texto constitucional que 
salientou, de forma clara, tal importância, na medida em que reservou para a Lei Complementar a função específica 
de estabelecer normas gerais definindo, no campo dos impostos, as suas respectivas bases de cálculo (vide artigo 
146, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, de 1988.   
261 LAPATZA, Jose Juan Ferreiro. Curso de derecho financeiro español. Madrid: Marcial Pons, 1992, p. 491.  
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relativa traz clara relação com a questão que ora estamos discutindo, qual seja a da vedação 

constitucional de utilização de tributo com efeito de confisco.  

  

 Não podemos deixar, assim, de considerar como atentatório aos valores que vedam o 

efeito de confisco em sede tributária a descaracterização da base de cálculo de um determinado 

tributo, quando fixada em completo desalinho com a capacidade contributiva relativa do cidadão, 

ou, ainda, quando resta evidenciada a sua desvinculação com o fato jurídico tributário, questão 

que se apresenta de forma muito comum, na prática do Estado Tributário, no afã obstinado de 

arrecadar cada vez mais. 

 

 Que dizer, pois, quando o Estado Tributário estabelece como base de cálculo para a 

cobrança de tributo, um valor que não condiz com a realidade praticada pelo cidadão-

contribuinte, como se observa em inúmeras ocasiões, no âmbito da substituição tributária para a 

frente, a despeito do dispositivo constitucional que assegura a imediata e preferencial restituição 

da quantia paga nestes casos,262 e não procede como determina o legislador constitucional, sob a 

alegação da não-ocorrência do fato gerador? 

 

 Certamente, também, aqui a resposta será pela ocorrência do efeito de confisco, pois, não 

tendo ocorrido o fato gerador nas condições pressupostas, não cabe a cobrança do tributo 

formatado segundo as evidências de uma suposta capacidade contributiva que não corresponde à 

realidade factual, ou se realizada nestes termos, baseada em mera presunção, que seja o 

substituído restituído da quantia paga a maior. Neste caso é evidente a presença do efeito de 

confisco, vedado constitucionalmente, ficando claro o caráter sancionatório da exação, o que não 

condiz com a noção de tributo expressa pelo legislador do Código Tributário Nacional.   

 

 Sobre o tema em questão deixemos a palavra com Sacha Calmon Navarro Coelho263  

 

Continua inadmissível, ainda, o sistema de substituição tributária “para a 

frente” no ICMS, preconizado pela Emenda Constitucional nº 3 à 

Constituição de 88, se não houver a imediata e integral” devolução do 

                                                           
262 Vide o artigo 150, § 7º, da Constituição Federal, de 1988.  
263 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 277.   
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imposto cobrado a maior em razão da margem de lucro pautado pelo 

Fisco para a operação subseqüente, evidentemente por “presunção”, em 

nome da praticabilidade. Em casos que tais uma fábrica de cerveja, v.g., 

ao vender a milhares de varejistas, paga o seu imposto e o que será 

devido pelos varejistas compradores. Nada contra o sistema, que é 

prático e racional. O que não pode ocorrer sem correção é estimar, v.g., 

uma margem de lucro de 60% sobre o preço de fábrica quando, em 

verdade, as margens não ultrapassam 20% ou 30%, dependendo do 

mercado.  

Por isso mesmo, a Emenda nº 3 impôs a “imediata e integral” devolução 

ao contribuinte substituído do imposto cobrado a maior, caso o fato 

gerador não venha a ocorrer ou a base de cálculo “presumida” seja 

menor do que a imaginada pelo Fisco. Na hipótese de as legislações do 

ICMS desobedecerem aos ditames da Constituição, estarão ofendendo-a 

e institucionalizando tributação com efeito de confisco. 

 

 Finalmente, cabe destacar o critério pessoal do conseqüente da regra-matriz de incidência 

tributária, como elemento que, igualmente, pode sofrer a implicação do efeito de confisco em 

sede tributária.  

 

 Observe-se, por oportuno, que o critério pessoal do conseqüente da regra-matriz de 

incidência condiciona, na verdade, a própria obrigação tributária, que antes de tudo deve ser 

encarada dentro do conceito de relação jurídica, vínculo que junge o cidadão-contribuinte e o 

Estado Tributário, estabelecendo direitos e deveres, para um e para outro.   

 

 Assim, toda a vez que a ação do Estado desenvolve-se no sentido de comprometer a 

caracterização do critério pessoal do conseqüente da regra-matriz de incidência tributária, 

ocorrerá, decerto, a quebra do princípio que veda a utilização de tributo com efeito de confisco, já 

que, neste caso, restará comprometida a própria relação jurídica tributária que instala a obrigação 

de pagar tributo e o nascimento do crédito pertinente da Fazenda Pública.   

 

 Afora a possibilidade da instituição de tributo realizada por ente político do Estado sem 

competência para tanto, caracterizando, pois, uma agressão ao princípio que veda o efeito de 

confisco, já que a sensação sancionatória da pretensa cobrança do Estado se fará perceber de 
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forma clara pelo cidadão-contribuinte, de se ver, contudo, que a ação insidiosa do Estado 

Tributário, neste caso, quando pode ficar comprometida a própria relação jurídica tributária, em 

razão do desvirtuamento da fixação do critério pessoal do conseqüente da regra-matriz de 

incidência, e que interessa, de perto, à questão do efeito de confisco, pode se dar, tanto na figura 

do contribuinte, como, de resto, na figura, igualmente importante, do responsável. 

 

 O Código Tributário Nacional,264 define as figuras do “contribuinte” e do “responsável” 

como os dois possíveis componentes, no pólo passivo, da relação obrigacional tributária, 

estabelecendo, ademais, a exigência de que tais entes mantenham, como condição suficiente e 

necessária para poder figurar como sujeitos passivos da obrigação tributária instalada o fato de 

estarem relacionados com a situação que constitua o respectivo fato gerador.  

 

 Assim, não há falar em relação obrigacional tributária válida nos casos em que o Estado 

Tributário, desvirtuando a relação obrigacional, elege sujeitos passivos que não têm qualquer 

relação com o fato gerador da respectiva situação pretensamente tributada265. 

 

 O que dizer, pois, quando o Estado Tributário, elege, arbitrariamente, sem levar em 

consideração os critérios determinantes, um sujeito passivo que, tendo sido colocado na posição 

de responsável em dada relação obrigacional, não mantém, todavia, uma relação clara com o fato 

gerador da obrigação? 

 

 Certamente, mais uma vez, a resposta vai ser dada no sentido da configuração do efeito de 

confisco, em nítido confronto com a vedação do efeito de confisco em sede tributária.    

 

 A análise da possibilidade da ocorrência do efeito de confisco levando em consideração os 

critérios da regra-matriz de incidência tributária indica, destarte, que tal questão não está sempre 

                                                           
264 Vide artigo 121, do Código Tributário Nacional que define as espécies de sujeito passivo da relação obrigacional 
tributária.  
265 Não se confunda aqui os conceitos de “competência tributária” e “capacidade tributária”, o primeiro ocorrendo no 
campo legislativo e configurando a competência para legislar sobre relações jurídico-tributárias, enquanto o segundo, 
ocorrendo, igualmente, no campo da relação jurídico-tributário, tem a ver com a capacidade de lançar e receber 
tributos, não sendo de estranhar, pois, a possibilidade de figurar no polo ativo da relação obrigacional tributária, além 
da pessoa jurídica de Direito Público, com competência para instituir o tributo, outras tantas revestidas da natureza 
jurídica de Direito Privado, ou até mesmo pessoas naturais. 



 

 

170 

 

relacionada com o aspecto quantitativo, ou melhor, com a alíquota utilizada pelo Estado na 

cobrança da respectiva exação, mas, igualmente, pode ocorrer quando são distorcidos os outros 

critérios da regra-matriz de incidência, tais como, o material, o espacial, o temporal, o pessoal e a 

própria base de cálculo que configura, junto com a alíquota, o critério valorativo, estabelecendo, 

assim, aquilo que Fábio Brun Goldschmidt266 denomina de “efeito de confisco no sentido estrito,” 

ligado tão somente aos casos em que a ofensa à Constituição se perfaz por meio da distorção no 

âmbito do critério quantitativo e que 

 

revela-se pelo abuso no exercício das competências tributárias, ou 

melhor, utilizando-nos das categorias consagradas no Direito 

Administrativos, pelo abuso e pelo desvio de Poder. O exercício do 

direito, nessa hipótese, é irrepreensível sob todos os aspectos, exceto 

pelo fato de que é exagerado e, com isso, desvia-se dos fins 

constitucionalmente visados (garantia da propriedade e da liberdade 

através da tributação e não a sua aniquilação).  

 

ou, ainda, o que denomina de “efeito de confisco no sentido amplo” que 

 

compreende o sentido estrito e ainda se estende para alcançar outras 

hipóteses de ofensa ao art. 150, IV, da Constituição, que não aquelas 

decorrentes do simples abuso de poder de tributar.  

 

   

6.8.2.  O efeito de confisco em sede tributária e a sua aplicação no âmbito das multas fiscais 

 

 

 Não obstante a previsão constitucional de que a vedação da utilização do efeito de 

confisco, em sede tributária, estaria vinculada apenas à noção de tributo, como decorre da 

explicitação que faz o legislador constituinte no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 

1988, in verbis:  

 

Constituição Federal de 1988 –  Artigo 150, IV: 
                                                           
266 GOLDSCHMIDT, Fábio Brun. O princípio do não-confisco no direito tributário. São Paulo: RT, 2003, pp. 100-
101.  
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Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: 

. 

IV – utilizar tributo com efeito de confisco; (negrito nosso) 

 

o que, a princípio, limitaria o campo de aplicação da referida vedação constitucional apenas aos 

tributos, ou seja, tão somente ao âmbito da norma primária da regra-matriz de incidência, 

deixando-se de lado a sua aplicação à esfera restrita da norma secundária que institui a pena pelo 

descumprimento da norma primária, são várias as opiniões na doutrina, 267 de que a referida 

vedação constitucional teria aplicação, também, neste campo reservado às penas e que na seara 

tributária configura as sanções pecuniárias, ou multas.  

 

 Em que pese as tantas luzes advindas de tão brilhantes doutrinadores, antes referidos, na 

defesa da tese da possibilidade da aplicação da vedação constitucional da utilização de tributo 

com efeito de confisco, como forma de coibir e até mesmo reformar, no que tange ao aspecto 

quantitativo, a aplicação de multas exorbitantes e que, segundo tais doutrinadores, estaria a 

evidenciar o efeito de confisco constitucionalmente vedado em sede tributária, preferimos adotar 

uma posição contrária, por razões de coerência com os parâmetros de interpretação e a própria 

forma de entender a vedação expressa do artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal brasileira, 

de 1988, não nos filiando, portanto, entre aqueles que entendem poder ser o princípio da vedação 

do efeito de confisco, em sede tributária, aplicável à matéria.  

 

 A razão para tanto está no fato de que não se pode interpretar um dispositivo do texto 

constitucional apenas pelo viés da interpretação literal, o que nesse caso, inclusive, seria 

suficiente, sem contextualizá-lo, ou, ainda, o que é mais grave, tentar a todo custo forçar 

argumentos, como forma de fundamentar teses insustentáveis.  

                                                           
267 Entendem dessa forma, ou seja, que a vedação constitucional do artigo 150, IV, da CF/88, aplica-se também às 
multas, Ives Gandra da Silva Martins, Ricardo Lobo Torres, Américo Masset Lacombe, Diva Malerbi, José Augusto 
Delgado, Plínio José Marafon, Wagner Balera, José Eduardo Soares de Melo e Helenilson Cunha Pontes, entre 
outros, conforme as opiniões explicitadas em SILVA MARTINS, Ives Gandra da (coordenador). Direitos 
fundamentais do contribuinte. São Paulo: RT, co-edição CEU, 2000.  
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 Neste particular, não se pode pretender interpretar o princípio da vedação constitucional 

da utilização de tributo com efeito de confisco, como se tal dispositivo constitucional constituísse 

uma panacéia capaz de resolver todos os problemas relacionados com as limitações ao poder de 

tributar do Estado.  

 

 A discussão acerca da melhor forma de interpretar o texto constitucional já foi tema posto 

em destaque, ao longo do corpo desta dissertação e analisada sob vários aspectos, não sendo sem 

valor relembrar, nesta oportunidade, a idéia de Eros Grau,268 de que a Constituição não se 

interpreta por tiras, em pedaços, mais de forma sistêmica, por meio da ponderação de princípios.  

  

 No que tange à interpretação, não se pode permitir ao intérprete, ao fazer menção a 

institutos de direito por demais consagrados, utiliza-los com a conotação diversa daquela que se 

encontra assentada, tanto na doutrina, como na jurisprudência, aqui ou alhures, conduta 

inoportuna e indesejável, por todos os motivos. 

 

 O próprio direito positivo tributário brasileiro veda ao legislador a prática que leve a 

alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, 

utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos 

Estados ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar 

competências tributárias.269  

 

 Admite-se, todavia, uma atividade interpretativa buscando separar a norma do enunciado 

prescritivo, diferenciando-a, destarte, do texto da lei, esta, como expressão do legislador, aquela, 

como decorrência do trabalho hermenêutico do intérprete e aplicador da lei, sedo vedado, 

contudo, o rompimento das barreiras e limitações impostas pelo próprio sistema e que deverão 

servir, em última análise, de freio às construções hermenêuticas pretendidas, no que comungamos 

com a idéia de Eros Grau,270 que sustenta a posição do 

 

                                                           
268 GRAU, Eros Roberto.  A ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2002,  pp. 183-211. 
269 Conforme o que dispõe o artigo 110, do Código Tributário Nacional.  
270 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2002, nota 1, p. 183. 



 

 

173 

 

caráter alográfico do direito, por isso, definindo a interpretação do 

direito como um processo intelectivo através do qual, partindo de 

fórmulas lingüísticas contidas nos textos, enunciados, preceitos, 

disposições, alcançamos a determinação de um conteúdo  normativo.  

 

e, ainda, em continuação ao tema, afirma Eros Grau271 que  

 

O intérprete desvencilha a norma do seu invólucro (o texto); neste 

sentido, o intérprete “produz a norma”. Atividade que se presta a 

transformar disposições (textos, enunciados) em normas, a interpretação 

é meio de expressão dos conteúdos normativos das disposições, meio 

através do qual o intérprete desvenda as normas contidas nas 

disposições.   

 

 Assim, não será possível admitir a modificação de conceitos que o sistema tem como 

assentados, tentando trabalhar, no caso em questão, a figura de tributo juntamente com o conceito 

de multa, duas realidades que não se afinam, pois colocadas em patamares deônticos totalmente 

distintos.   

 

 Neste sentido, cabe destacar o caráter de coerência que reveste a noção de sistema e como 

estamos tratando do sistema tributário nacional, há que se fazer necessária a adoção dos cuidados 

que tal noção acarreta. 

 

 O sistema tributário nacional previsto no texto constitucional de 1988 há que ser coerente, 

para que a alcunha que lhe é dada (a de sistema) corresponda, de fato, à realidade, podendo, 

destarte, preencher, com esta que é a sua maior qualificadora, a coerência, a noção maior com a 

qual o legislador constituinte de 1988 o qualificou.  

 

 Não temos dúvidas disso, ou seja, de que a coerência permeia todo o sistema 

constitucional brasileiro, como de resto o sub-sistema constitucional tributário, não obstante a 

vagueza de alguns de seus dispositivos ou a fragilidade semântica de outros tantos, fato que, 

                                                           
271 Idem, p. 183. 
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ademais, se justifica pela própria natureza da linguagem utilizada nos textos de direito positivo, 

dentre os quais a Constituição,  já que vazada em linguagem comum. 

 

 Por isso mesmo, buscamos ao longo da presente dissertação uma linha interpretativa 

pautada pela coerência, partindo do direito como fenômeno cultural, enquanto linguagem, sem, 

contudo, com isso, pretender assumir uma posição que resultasse em afronta à concepção 

fundamental da noção de sistema, não sendo agora que nos afastaríamos dela.   

 

 Deste modo, cabe analisar que a vedação constitucional de utilização de tributo com efeito 

de confisco, embora não sendo aplicável, como forma de conter a ação do legislador, no campo 

reservado das multas tributárias, não pode deixa-lo, todavia, livre de qualquer controle.  

 

 Ora, as noções de tributo e multa são díspares na sua própria essência, diversas no sentido 

ontológico, pois fulcradas, como já tivemos a oportunidade de mencionar, em patamares 

deônticos totalmente distintos.  

 

 Enquanto a noção de tributo está relacionada com uma atividade que não constitui sanção 

de ato ilícito, decorrendo tão somente do dever de solidariedade que todo cidadão, como reflexo 

dessa própria cidadania, deve assumir perante o Estado; a figura da multa, ao contrário, tem 

natureza de pena, ou sanção, que é imposta pelo legislador a todo aquele que deixa de cumprir 

com um dever jurídico fixado em lei. Portanto, estamos diante de dois patamares deônticos 

distintos e querer aproximá-los, aplicando a ambos o mesmo princípio constitucional, é conspirar 

contra o próprio sistema.   

 

 Assim, embora o princípio da vedação de utilização de tributo com efeito de confisco não 

constitua uma panacéia e, muito menos o único instrumento posto à disposição do cidadão para 

controlar a atividade do Estado em sede tributária, não se pode permitir, todavia, que multas 

tributárias exorbitantes sejam aplicadas, apenas com fundamento na necessidade de utilizá-las 

como elemento repressor ou educativo, argumentação que não se sustenta quando está em jogo a 

dilapidação da propriedade individual.  
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 No entanto, pretender bloquear esta atividade do Estado Tributário, por meio da aplicação 

da vedação prevista no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, de 1988, é algo que, a 

nosso sentir, por uma questão de coerência com os princípios básicos de hermenêutica, deve ser 

deixado de lado, reservando-se a aplicação de tal vedação constitucional ao campo unicamente 

dos tributos, preservando, assim, o texto constitucional de uma interpretação que ponha em risco 

a coerência do sistema.   

 

 Assim, ao invés da utilização da vedação do efeito de confisco seria mais adequada, até 

mesmo para manter uma linha harmônica de interpretação, a utilização, no caso em comento, do 

princípio da razoabilidade como ferramenta suficiente para coibir a ação do Estado por meio de 

multas exorbitantes que ponham em risco a propriedade do cidadão.  

 

 Neste sentido, por oportuno, trazemos à colação o entendimento de Weida Zancaner272 

que se manifestando acerca do princípio da razoabilidade mantém uma posição que de certa 

forma corrobora com a nossa idéia:  

 

Em suma: um ato não é razoável quando não existiram os fatos em que 

se embasou; quando os fatos, embora existentes, não guardam relação 

lógica com a medida tomada; quando mesmo existente alguma relação 

lógica, não há adequada proporção entre uns e outra; quando se 

assentou em argumentos ou em premissas, explícitas ou implícitas, que 

não autorizam, do ponto de vista lógico, a conclusão dele extraída;  

. 

Podemos dizer que o princípio da razoabilidade determina a 

coerência do sistema e que a falta de coerência, de racionalidade, em 

qualquer ato administrativo gera vício de legalidade, pois o Direito é 

feito por seres e para seres racionais, para ser aplicado em determinado 

espaço e em uma determinada época. (negrito nosso) 

 

6.9. Deve o efeito confiscatório da tributação ser analisado levando em consideração o sistema 

tributário em geral ou cada tributo em particular?  

 
                                                           
272 ZANCANER, Weida. Razoabilidade e Moralidade na Constituição de 1988. In: Revista Trimestral de Direito 
Público. São Paulo: Malheiros, nº 2, 1993, pp. 205-210. 
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 Os posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais acerca da abrangência do efeito de 

confisco em sede tributária merecem, preliminarmente, algumas observações.  

 

 Entendem alguns, como já tivemos oportunidade de demonstrar, que tal questão deve ser 

encarada levando em consideração o sistema tributário como um todo, analisando a carga 

tributária global sendo esta, inclusive, a posição do Supremo Tribunal Federal,  entendimento que 

não é unânime, cabendo aqui destacar, por oportuno, o teor do voto do Ministro Celso de Mello, 

quando da votação da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 2010 

MC273, in verbis:  

 

A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.  

 

-a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende cabível, em sede 

de controle normativo abstrato, a possibilidade de a Corte examinar se 

determinado tributo ofende, ou não, o princípio constitucional da não-

confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da Constituição. 

Precedente: ADI 1.075-DF, Rel. Min. Celso de Mello ( o Relator ficou 

vencido, no precedente mencionado, por entender que o exame do efeito 

confiscatório do tributo depende da apreciação individual de cada caso 

concreto). 

- a proibição constitucional do confisco em matéria tributária nada mais 

representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão 

governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta 

apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos 

rendimentos dos contribuintes, compromtendo-lhes, pela 

insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma 

existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a 

regular satisfação de suas necessidades vitais (educação, saúde e 

habitação, por exemplo).  

A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da 

totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade de 

que dispõe o contribuinte – considerado o montante da sua riqueza 

(renda e capital) – para suportar e sofrer a incidência de todos os tributos 
                                                           
273 Vide Informativo nº 164, do Supremo Tribunal  Federal (STF).  
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que ele deverá pagar, dentro de determinado período, à mesma pessoa 

política que os houver instituído (a União Federal, no caso), 

condicionando-se, ainda, a aferição do grau de insuportabilidade 

econômico-financeira, à observância, pelo legislador, de padrões de 

razoabilidade destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal 

eventualmente praticados pelo Poder Público. (negrito nosso) 

 

 Outros, no entanto, são de opinião, como já tivemos anteriormente a oportunidade de 

salientar, que o efeito de confisco em sede tributária somente será possível a partir da análise 

tópica da questão, considerando o tributo de forma isolada. 

 

 Uma outra corrente admite, ainda, a possibilidade do efeito de confisco em sede tributária 

ser analisada, seja considerando a carga tributária global, como, também, considerando o tributo 

de forma isolada.  

 

 Em nossa opinião, embora não deixemos de reconhecer a possibilidade de caracterizar o 

efeito de confisco no sistema como um todo, considerando, portanto, a carga tributária global, a 

análise tópica da questão é a que mais se presta para evidenciar o problema.  

 

 Na verdade, um tributo pode ser analisado de forma isolada, caracterizando-se o efeito de 

confisco vedado constitucionalmente, seja quando se verifica a exacerbação do critério valorativo 

da regra-matriz de incidência, ou, ainda, como já demonstramos, quando outros aspectos que 

podem evidenciar, de igual modo, tal efeito, venha a ocorrer, sem que o sistema como um todo 

tenha que, necessariamente, receber a pecha de confiscatório.  

 

 Ao contrário, poderemos ter um sistema tributário com natureza confiscatória, sem que os 

tributos que o compõem tenham que apresentar, necessariamente, natureza confiscatória.  

 Essas, portanto, são duas formas, igualmente válidas, de encarar o mesmo problema, sem 

que a ocorrência de uma constitua fator excludente da ocorrência da outra, tendo uma 

importância relativa quando considerado as questões de natureza processual que podem vir a 

ocorrer na análise por uma ou por outra forma.  
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 Entendemos, pois, que a vedação imposta pelo legislador constituinte brasileiro de 1988, 

no artigo 150, inciso IV, da Constituição, deve ser aplicada, primeiramente, na consideração do 

tributo de forma isolada, analisando o caso concreto, atuando, assim, de forma tópica, para, em 

seguida, apreciar a questão sob o ângulo do sistema como um todo, analisando a carga tributária 

global, já que estas duas possibilidades podem ocorrer independentemente, ou até 

simultaneamente, incidindo em ambos os casos a vedação constitucional da impossibilidade do 

tributo ser utilizado com efeito de confisco.  

 

 

6.10. A vedação do efeito confiscatório da tributação como um princípio absoluto ou relativo – a 

questão da extrafiscalidade 

 

 

 Antes mesmo de adentrar ao tema acerca da possibilidade da natureza relativa do 

princípio da vedação de utilização de tributo com efeito de confisco, convém destacar a evolução 

da própria figura do Estado, que passou a ter, a partir do advento do Estado Social, de responder 

cada vez mais aos anseios da sociedade em termos de políticas públicas e assumir uma 

característica de maior intervenção no domínio econômico, o que não era conhecido, ao menos 

no âmbito do Estado de corte liberal e que trouxe como conseqüência uma mudança no perfil da 

natureza do tributo. 

 

 De se ver, pois, que o Estado moderno, no dizer de Fábio Brun Goldschmidt,274 

 

Vem mais e mais assumindo um papel intervencionista e, 

independentemente do tipo de ideologia que se adote, esse parece ser um 

caminho sem retorno.  

. 

Isso coloca em questão a própria necessidade de revisão de uma série de 

fundamentos do direito tributário e financeiro que, segundo pensamos, 

nem sempre se adequam aos anseios de utilização da tributação com 

finalidades que trasbordem aquelas meramente arrecadatória.  

                                                           
274 GOLDSCHMIDT, Fábio Brun. O princípio do não-confisco no direito tributário. São Paulo: RT, 2003, p. 187. 
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 De um instrumento essencialmente fiscal, com características totalmente voltadas para a 

arrecadação, o tributo passou a assumir, uma nova função e característica bastante diversa 

daquela para a qual tinha sido originalmente concebido.  

 

 Deixando de ser apenas um instrumento meramente arrecadatório à disposição do Estado 

Tributário, para funcionar agora como um dos elementos mais importantes de intervenção do 

Estado no domínio econômico, o tributo passou a assumir, além da função fiscal que lhe é 

inerente, o atributo adicional de instrumento de extrafiscalidade à disposição do Estado 

Tributário, na consecução dos rumos de suas políticas econômicas. 

 

 Caminhemos com Garcia Dorado,275 que acerca dos tributos de natureza extrafiscal 

afirma:  

 

Esta función extrafiscal del tributo se integra dentro de uma concepción 

de la Hacienda intervencionista, superando su concepción neutral como 

consecuencia de la definición constitucional del Estado social y 

democrático de Derecho.  

 

 Utilizemos neste ponto a afirmação de Misabel Derzi feita no âmbito das notas 

atualizadores da obra de Aliomar Baleeiro,276 de que  

 

Costuma-se denominar de extrafiscal aquele tributo que não almeja, 

prioritariamente, prover o Estado dos meio financeiros adequados a seu 

custeio, mas antes visa a ordenar a propriedade de acordo com a sua 

função social ou a intervir em dados conjunturais (injetando ou 

absorvendo a moeda em circulação) ou estruturais da economia.  

 

 É, portanto, a partir dessa nova visão da função do tributo que devemos encarar a questão 

do possível caráter relativo da vedação constitucional do efeito de confisco em sede tributária.   
                                                           
275 DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. Madrid: 
Dykinson, 2002, p. 63. 
276 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 576. 
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 O dispositivo do artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, de 1988, deixa claro, ao 

menos para o intérprete mais apressado, que a vedação constitucional da utilização de tributo com 

efeito de confisco configura um princípio de natureza absoluta, já que se refere ao gênero tributo 

de modo geral.  

 

 E realmente é e assim deve ser entendido, fato que já discutimos quando abordamos a 

questão sob a ótica da obrigação tributária.  

 

 Mas não é nesse sentido que pretendemos agora encarar a questão, porém sob o aspecto 

de que possa tal vedação constitucional ser excepcionada em alguns casos onde a ação do Estado, 

embora excessiva, ou mesmo não sendo, se desenvolva com efeito de confisco, sem atender a 

finalidade precípua do interesse público, encontrando respaldo lógico na noção de 

extrafiscalidade.   

 

 Portanto, cabe indagar se dentro da nova perspectiva da utilização extrafiscal do tributo o 

Estado estaria autorizado a romper com a vedação constitucional que assegura a impossibilidade 

da utilização de tributo com efeito de confisco.  

 

 De certa forma, à primeira vista, parece lógico aceitar que o Estado Tributário se utilize da 

natureza extrafiscal do tributo conforme o seu alvedrio, desconhecendo qualquer barreira que o 

possa limitar, desconsiderando, assim, a vedação constitucional expressa do artigo 150, inciso IV, 

da Constituição Federal, de 1988, da utilização de tributo com efeito de confisco.  

 Na verdade a questão não pode ser vista, porém, de forma tão simplista, até porque a 

própria noção de extrafiscalidade é alguma coisa muito ampla, sendo difícil precisar os seus 

verdadeiros limites.  

 

 O próprio caráter de excepcionalidade que reveste a extrafiscalidade, critério não previsto 

expressamente no texto constitucional, embora possa ser deduzido do conjunto de finalidades do 

próprio Estado brasileiro, ao contrário da vedação prevista expressamente no artigo 150, inciso 

IV, da Constituição Federal de 1988, e que a faz não se submeter aos princípios da capacidade 
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contributiva, da igualdade, da generalidade e até mesmo da anterioridade277, marcos 

principiológicos fundamentais da estrutura de segurança do sistema tributário nacional, constitui, 

por si só, matéria que a torna controvertida e nem sempre de fácil apreensão278.  

 

 Daí porque têm surgido, no âmbito da doutrina, aqui e alhures, posições que admitem a 

possibilidade da atividade extrafiscal do Estado, sem que se vislumbre, neste caso, a aplicação da 

vedação da utilização de tributo com efeito de confisco. 

 

 Assim entendia, por exemplo, o jurista Aliomar Baleeiro,279 ao afirmar, sob a égide da 

Constituição de 1946, que 

 

... ... não ofendem à Constituição impostos que, em função extrafiscal, 

são instituídos com propósito de compelir ou afastar o indivíduo de 

certos atos ou atitudes. Nesse caso, o caráter destrutivo e agressivo é 

inerente a essa tributação admitida por tribunais americanos e argentinos 

e da qual há exemplos no Direito Fiscal brasileiro .... .... . 

  

 Seguindo essa mesma senda, assim entende, também, embora de forma não taxativa, 

Sacha Calmon Navarro280 quando, expressamente, afirma que a vedação prevista no artigo 150, 

inciso IV, da Constituição Federal de 1988, há que se entender cum modus in rebus, deixando 

claro que 

 

 

O princípio, vê-se, cede o passo às políticas tributárias extrafiscais, 

mormente as expressamente previstas na Constituição. Quer dizer, onde 

o constituinte previu a exacerbação da tributação para induzir 

comportamentos desejados ou para inibir comportamentos indesejados, é 

                                                           
277 Convém notar que a exceção ao princípio da anterioridade configurada no § 1º, do artigo 150, da Constituição 
Federal de 1988, somente pode ser explicada pela natureza de extrafiscalidade dos impostos ali referidos.  
278 Por razões meramente metodológicas deixamos de entrar aqui na discussão das próprias noções de “tributo de 
natureza fiscal” e “tributo de natureza extrafiscal”, lembrando, todavia, a controvérsia que se instalou sobre o tema, 
que somente em 1977 foi analisado por Klaus Vogel e, posteriormente, melhor definido por Klaus Tipke, para o que 
remetemos o leitor para a obra de Tipke, Klaus e Yamashita, Douglas. Justiça fiscal e princípio da capacidade 
contributiva. São Paulo: Malheiros, 2002.   
279 BALEEIRO, Aliomar.Limitações constitucionais ao poder de tributar. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 567. 
280 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário  brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 274.  
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vedada a argüição do princípio do não-confisco tributário, a não ser no 

caso-limite (absorção do bem ou da renda).  

Destarte, se há fiscalidade e extrafiscalidade, e se a extrafiscalidade 

adota a progressividade exacerbada para atingir seus fins, deduz-se que 

o princípio do não-confisco atua no campo da fiscalidade tão-somente e 

daí não sai, sob pena de antagonismo normativo, um absurdo lógico-

jurídico.    

  

 Continua Sacha Calmon Navarro Coelho, referindo-se ao princípio da vedação ao 

confisco em sede tributária, como limite ao poder de tributar do Estado, afirmando que “a 

tributação exacerbada tem finalidade exclusivamente extrafiscal, que arreda o princípio.” 

 

 Não obstante os pronunciamentos antes referidos preferimos nos posicionar em posição 

contrária, não admitindo a desconexão generalizada do princípio que veda à utilização de tributo 

com efeito de confisco do âmbito reservado à atividade extrafiscal do Estado. 

 

 Na verdade, já que a atividade extrafiscal do Estado se pauta, entre outros critérios, pelo 

da progressividade, somos de opinião que não se pode descartar a vedação do artigo 150, inciso 

IV, da Constituição Federal, de 1988, como forma de controle dos excessos que porventura 

venham a ser praticados pelo Estado em qualquer atividade tributária supostamente coberta pelo 

manto da extrafiscalidade, salvo, evidentemente, aquelas que o próprio sistema constitucional 

tributário elencou de forma excepcional como possíveis. 

 

 Deste modo, não podemos aceitar, por várias razões, o entendimento da relativização da 

aplicação do princípio da vedação de utilização de tributo com efeito de confisco, no âmbito geral 

da extrafiscalidade, a ponto de se achar que o Estado está autorizado a agir neste campo, como se 

não tivesse freios, posição aparentemente destacada dos entendimentos de Aliomar Baleeiro e 

Sacha Calmon Navarro Coêlho, dentre outros que adotam igual postura.   

 

 Antes de mais nada, convém, todavia, deixar claro a nossa posição de extrafiscalidade, 

forma de tributação que apenas admitimos quando configura uma “extrafiscalidade fiscal”, ou 

seja, aquela que, autorizada constitucionalmente, não conspira contra o direito de propriedade do 
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cidadão e não obstante o caráter de justiça distributiva que deve permear a noção de um sistema 

tributário justo, não autoriza o Estado, sob o manto de uma ação extrafiscal, a invadir a esfera 

reservada da propriedade do cidadão, tributando-o além das raias do confisco.    

 

 De se ver, ainda, que pela complexidade do tema, a abertura para as ações extrafiscais do 

Estado Tributário poderá dar margem a inúmeras conseqüências, já que não se pode analisar a 

questão apenas sob o viés da cobrança exacerbada, mas, também, quando por meio de ”isenções”, 

“incentivos” e “concessões de toda a sorte”, concedidos sob o manto da extrafiscalidade, o 

Estado age sem atender as reais finalidades do interesse público.  

 

 Quando isso ocorre, ainda que respaldado sob o manto da extrafiscalidade, alterando-se, 

por vezes, marcos regulatórios normais do mercado, fraudando-se, assim, a sociedade como um 

todo, surge, igualmente, o efeito de confisco que o legislador constituinte de 1988 veda 

expressamente.  

  

 De resto, entendendo a extrafiscalidade como algo que existe apenas no âmbito da 

excepcionalidade, não se pode deixá-la à margem do controle do princípio que veda a utilização 

de tributo com efeito de confisco, mormente nos casos em que o texto constitucional não a 

autoriza de forma expressa.      

 

 Assim, nossa posição com referência ao tema está assentada, em primeiro lugar, no fato 

de não admitirmos o tributo como pena, como de resto, é a posição assumida pelo próprio 

legislador do Código Tributário Nacional ao estabelecer o conceito de tributo no ordenamento 

brasileiro, como prestação pecuniária que não constitui sanção de ato ilícito; em segundo lugar, 

por entendermos a extrafiscalidade, como instrumento de excepcionalidade, mas que não deixa 

de estar inserida no campo dos tributos, devendo, pois, se submeter ao seu regime sendo usada 

dentro de limites bem estabelecidos, nada justificando a sua utilização pelo viés da 

progressividade praticada além das raias do confisco; e, por último, por considerarmos o fato de 

que não somente quando atinge níveis exacerbados, mas, também, quando minimizada ou até 

mesmo dispensada sem atender os interesses públicos, a ação extrafiscal do Estado merece, sim, 
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o controle que o princípio da vedação de utilização de tributo com efeito de confisco possibilita 

ao cidadão e à sociedade como um todo.  
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Capítulo 7. Conclusões 

 

 

 Antes de adentrar às conclusões propriamente ditas, convém resgatar os objetivos que 

foram inicialmente fixados como proposta de trabalho para a presente dissertação de mestrado.  

 

 Na abordagem introdutória do tema nos propomos, inicialmente, a analisar a questão da 

limitação constitucional ao poder de tributar e a vedação da utilização de tributo com efeito de 

confisco, discutida com base em uma concepção principiológica fulcrada em valores, tomando a 

norma jurídica como fenômeo cultural enquanto linguagem e a interpretação do direito a partir da 

noção de pré-compreensão, conforme a concepção gadameriana, dentro de um contexto de 

hermenêutica constitucional exercitada segundo os ditames da ótica substancialista, buscando, 

assim, definir, qual o verdadeiro papel do referido princípio constitucional na conformação de 

uma justiça tributária que buscasse preservar os direitos fundamentais do contribuinte.   

 

 Chegamos, portanto, ao final desta dissertação, em condições de enumerar algumas 

conclusões possíveis de serem alinhavadas, com relação ao tema abordado, embora sem ter a 

veleidade daqueles que tratando de um determinando assunto têm a presunção e o ledo engano de 

achá-lo esgotado, como se a ciência fosse algo estático.  

 

 Destacamos, portanto, as seguintes conclusões para o presente trabalho:  

 

1) Com fundamento na concepção inicial que serviu de guia para o presente trabalho, 

tomando-se o direito como fenômeno cultural vertido em linguagem chega-se à conclusão de que 

um possível entendimento acerca do alcance e eficácia do princípio da vedação do efeito de 

confisco em sede tributária deve passar pela avaliação dos valores que dão sustentação ao quadro 

de finalidades do Estado brasileiro definidas sob a égide da Constituição de 1988. Ressalta-se a 

importância de avaliar a questão da vedação da utilização de tributos com efeito de confisco sob a 

ótica dos valores, pois não é possível entender tal questão  desvinculada das noções de justiça, 

propriedade, mínimo existencial, razoabilidade, cidadania e dignidade humana, entre outras, em 

que a temática do valor se torna prevalente. Não estamos, por óbvio, a falar de um sistema 



 

 

186 

 

suprajurídico de valores, algo situado no âmbito metafísico, mas daqueles que estão assentados 

como fundamento constitucional do próprio Estado, vertidos em princípios jurídicos positivados, 

que apontam, assim, a via pela qual se poderá chegar a um equilíbrio entre o poder de tributar do 

Estado, de um lado, e o dever de tributar do cidadão, do outro; 

 

2) Destaca-se o entendimento de que o tema disposto no art. 150, IV, da CF/88, que veda a 

utilização de tributos com efeito de confisco, representa (a) norma jurídica auto-aplicável, voltada 

para o legislador e aplicador do direito; (b) que tal preceito constituí a expressão de direitos 

fundamentais do contribuinte; (c) que em decorrência de representar direito fundamental do 

contribuinte, constituí cláusula pétrea da Constituição; (d) que como norma principiológica deve 

ser interpretada da forma mais aberta possível, em consonância com outros princípios de direito, 

ajustando-se às possibilidades jurídicas e materiais existentes; (e) e por fim, representa limitação 

constitucional ao poder de tributar do Estado Tributário; 

 

3) Salientamos que a vedação da utilização de tributo com efeito de confisco tem íntima 

relação com outros tantos princípios constitucionais tributários, devendo qualquer interpretação 

quanto ao seu significado e alcance ser feita considerando a confrontação com a teoria 

principiológica mormente no que diz respeito com a noção de que a aplicação de um princípio 

não afasta a possibilidade da aplicação de outros e, em particular, com os princípios 

constitucionais da capacidade contributiva, razoabilidade, da garantia do direito à propriedade e, 

finalmente, com o princípio da dignidade humana, considerando a questão do mínimo existencial 

do cidadão como referência básica, elementos decorrentes e que ao mesmo tempo se amalgamam 

com os valores da igualdade, da solidariedade e da liberdade, que constituem fundamentos do 

Estado Democrático de Direito; 

 

4) Destaca-se neste contexto, em primeiro lugar, a importância do princípio da capacidade 

contributiva que ajustou a idéia da necessidade de estabelecer as exações tributárias com base nos 

haveres do contribuinte, entendimento que tem assento na própria evolução do Estado de Direito, 

em que o súdito foi transformado em cidadão, passando a prevalecer o princípio da igualdade, 

elemento norteador dos textos constitucionais liberais; 

 



 

 

187 

 

5) A atividade tributária do Estado deve se dar não somente de forma legítima, mas de modo 

justo, sem incidir, pois, na vedação do efeito de confisco, no intervalo limitado, de um lado, pela 

zona marcada pelo mínimo existencial, onde a tributação é vedada, por razões óbvias de 

verdadeira impossibilidade, pois não há o que ser tributado, já que não existe manifestação de 

riqueza passível de constituir objeto da ação tributária do Estado e, de outro lado, a partir do 

momento em que a propriedade, no sentido amplo, passa a sofrer um processo de dilapidação, 

configurando-se o efeito de confisco, e que a teor do artigo 150, inciso IV, da Constituição 

Federal de 1988, constitui prática igualmente vedada; 

 

6) Conforme nosso entendimento, seja quando incide na faixa do mínimo existencial, onde 

inexiste uma manifestação de sinais de riqueza que autorizem a ação tributária do Estado, ou 

quando ocorre na faixa que suplanta o limite superior da capacidade contributiva, em que a 

propriedade, em sentido amplo, passa a sofrer uma verdadeira dilapidação, deixando de ser 

garantida pela tributação, para ser a própria garantia dessa mesma tributação, numa clara inversão 

de valores, ocorre o efeito do confisco tributário que a atual Constituição Federal não aceita. Os 

recursos colocados a salvo da ação de tributação do Estado permitindo ao cidadão a preservação 

do mínimo existencial de que necessita para assegurar e garantir as suas necessidades básicas 

constitui requisito que visa preservar e manter sua dignidade como pessoa, um dos fundamentos 

do próprio Estado Democrático de Direito. Daí a razão pela qual a tributação, como forma de 

financiamento do Estado, não pode ultrapassar este marco mínimo, sob pena de violar um direito 

fundamental do cidadão; 

 

7) Apontamos para a importância da ponderação dos valores fundantes da Constituição e do 

próprio Estado brasileiro, tido, declaradamente, como Democrático de Direito, para que se possa 

entender a real dimensão do significado e conteúdo da expressão “efeito de confisco” utilizada 

pelo legislador constituinte no artigo 150, inciso IV, no rol das limitações do poder de tributar, 

passando a lidar, assim, com a noção de razoabilidade. Ao destacar o princípio da razoabilidade 

como um daqueles com o qual o princípio da vedação da utilização de tributos com efeito de 

confisco está diretamente relacionado não o fazemos de forma gratuita e sem fundamentação, 

mas embasados na perspectiva de que a dimensão de peso e a ponderação de valores, constituem 

elementos de destaque em qualquer abordagem que envolva a temática principiológica. A medida 
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do justo, tema que por certo tem íntima relação com a noção do efeito de confisco em sede 

tributária, embora não possa ser objeto de uma delimitação quantitativa, pode ser definida muito 

bem, por meio da aplicação da razoabilidade. Destacamos, pois, a lógica do razoável, como 

instrumento que irá proporcionar o entendimento da norma e os meios da aplicação regular do 

direito fora das amarras de um sistema calcado em pura lógica dedutiva, sem dúvida imprópria ao 

trato das relações jurídicas, onde as questões devem ser analisadas de forma tópica, atendendo às 

suas particularidades circunstanciais intrínsecas, partindo-se da visão de que as respostas não 

serão encontradas nos textos da lei, como se estivessem pré-definidas,�mas antes por meio da 

integração de vários valores e desde que em sintonia com os princípios que dão sustentação, 

harmonia e coerência ao sistema jurídico como um todo; 

 

8) Prosseguindo com a posição assumida de analisar a vedação do efeito de confisco em sede 

tributária levando em consideração outros princípios e valores assumidos pelo nosso legislador 

constituinte destacamos aquele que, sem dúvida, constitui o ponto de maior importância na 

abordagem desta questão, qual seja, o da garantia e preservação da propriedade privada do 

cidadão. Chama-se a atenção para a distinção entre as noções de propriedade-direito e 

propriedade-função, correspondendo esta última ao conceito mais adequado quando se pretende 

avaliar o real significado do princípio da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco, 

já que segundo os próprios pressupostos definidores do Estado Democrático de Direito é sob esta 

ótica, ou seja, a de propriedade-função, que o direito à propriedade deve ser encarado. Pois bem, 

a relação do direito à propriedade e a vedação ao confisco em sede tributária, é algo que se 

dessume do próprio texto constitucional, na medida em que fica nítido o aspecto de sua 

complementaridade, tendo o legislador constituinte de 1988 tomado o cuidado de colocar em 

campos distintos, porém não opostos, estes dois princípios, cujo balanço e harmonização 

resultará, na prática, que se atinjam os objetivos afirmados no artigo 3º, da própria Constituição. 

Embora garantida, mas ao mesmo tempo sem constituir um direito absoluto, a propriedade 

privada está submetida aos ditames de sua função social, podendo sofrer restrições, quando 

desvirtuada dessa sua função, ou, ainda, limitações, em razão do poder de polícia do Estado. Isto, 

todavia, não autoriza a sua expropriação sem a devida indenização, o que somente pode vir a 

ocorrer, pela via legal da desapropriação, mediante prévia indenização. Fora disso, somente em 

casos especialíssimos, nos quais a propriedade passe a ser utilizada para fins ilícitos, admite-se a 
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sua expropriação sem que ocorra, como de regra, a devida indenização constitucionalmente 

prevista para todos os demais casos. Embora o poder de tributar do Estado se manifeste por meio 

da limitação, ainda que parcial, da propriedade do cidadão, já que uma das formas de tributação 

incide sobre a propriedade, concebida neste ponto sob a forma ampla, incluindo, destarte, o 

patrimônio e a renda, isto não autoriza o Estado Tributário a desenvolver uma atividade 

arrecadatória que venha marcada pelo descumprimento de princípios constitucionais básicos, 

entre outros a de que a propriedade somente lhe possa ser retirada, mediante a competente, prévia 

e justa indenização. Representando o tributo uma prestação pecuniária compulsória, que não 

constitui sanção de ato ilícito, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, é 

de se ver que a retirada da propriedade privada do cidadão, pela via dos tributos, pode, quando 

excessiva, constituir clara agressão ao princípio que veda o efeito de confisco previsto no artigo 

150, inciso IV, da Constituição Federal brasileira, de 1988. Fica evidente, destarte, que o 

princípio da garantia à propriedade privada, de um lado, e o princípio da vedação ao confisco em 

sede tributária, de outro, antes de representar uma zona de conflito, constitui, ao contrário, uma 

realidade em que ambos os valores se relacionam e se limitam mutuamente, como forma de 

preservação do próprio Estado Democrático de Direito, em que, antes de mais nada, deve restar 

preservado o rol explícito e implícito dos direitos fundamentais do cidadão; 

 

9) A vedação do efeito de confisco, é, com efeito, uma cláusula aberta, conceito jurídico 

indeterminado, cujo significado não se obtém diretamente do texto constitucional expresso, em 

razão da ambigüidade, fluidez e certa imprecisão da linguagem jurídica. Ao lado de representar 

um conceito indeterminado a vedação do efeito de confisco constitui um princípio-valor, e, como 

tal, voltado a atender as finalidades do Estado, propósito que, todavia, encontra na 

indeterminação da qual se reveste a principal barreira para sua total compreensão e conseqüente 

eficácia. Quando nos referimos à vedação do efeito de confisco como princípio-valor não 

estamos nos reportando a valores ideais, mas sim àqueles que constam do rol de valores 

admitidos, assumidos e pactuados pelo povo brasileiro, pacto este materializado pelo legislador 

constituinte na Constituição de 1988; 

 

10)   O efeito de confisco vedado pela Constituição Federal de 1988 seria, então, uma situação 

em que o cidadão se visse atingido por uma tributação que, mesmo sem retirar inteiramente a sua 
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propriedade, provocasse um resultado equivalente e, ainda, o que é mais grave, despertasse nesse 

cidadão a sensação de que estava sofrendo as mesmas conseqüências que poderia sobre ela se 

abater no caso da prática de um ato ilícito, ou seja ter de responder por uma pena, feição que 

como já frisamos não se enquadra na noção de tributo; 

 

11) A noção de “efeito de confisco” é, pois, bem mais abrangente do que a noção de 

“confisco” e, portanto, sob a égide da Constituição de 1988 estamos tratando de uma limitação 

constitucional do poder de tributar do Estado que se reveste de uma dimensão bem mais completa 

do que aquela que servia de substrato às decisões do Supremo Tribunal Federal em tempos 

pretéritos; 

 

12) De resto, não obstante a característica de indeterminação que reveste a expressão efeito de 

confisco, não deve tal fato constituir estímulo para que a vedação constitucional expressa no 

artigo 150, inciso IV, da Constituição de 1988, seja deixada à sua própria sorte ou desculpa para 

que a sua aplicação e eficácia sejam minimizadas tanto pelo legislador, como pelo aplicador da 

lei. A objetividade dos seus limites é algo, todavia, que deve ser aferido de forma tópica, sem a 

pretensão de estabelecer padrões fixos e gerais, mas sim levando em conta os valores que 

constituem os fundamentos e finalidades do Estado brasileiro, até porque a pretensão de fixá-los 

poderia acarretar o engessamento da noção do efeito de confisco retirando desse conceito uma 

das suas virtudes que é a de se prestar ao enquadramento de situações distintas em razão das 

circunstâncias. Deixamos de lado, quaisquer devaneios subjetivos voltados à busca por números 

cabalísticos capazes de estabelecer parâmetros quantitativos supostamente definidores do efeito 

de confisco, pois, não obstante a análise desenvolvida nesse sentido, por alguns doutrinadores, 

consideramos despicienda tal tipo de abordagem. Destacamos, ao contrário, algumas opções, por 

meio das quais o efeito de confisco na tributação pode ser identificado no plano qualitativo e 

avaliado, topicamente, de acordo com cada situação, levando-se em consideração os aspectos 

emolduradores do Estado Democrático de Direito e os princípios e valores que dão sustentação 

ao sistema constitucional brasileiro, tarefa que deverá ser coroada pela atuação do Poder 

Judiciário que objetivando a eficácia das normas jurídico-tributárias possa definir os seus limites;  
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13) Assim, em nossa opinião e partindo da noção de pré-compreensão do problema, a questão 

da vedação do efeito de confisco em sede tributária somente poderá ser entendida a partir dos 

valores básicos da IGUALDADE e da LIBERDADE, que inspiram o arcabouço do texto 

constitucional de 1988, móveis superiores que lastreiam toda a formatação do Estado brasileiro, 

definido como Democrático de Direito, servindo de parâmetros, pois, como não poderia deixar de 

ser, na definição dos próprios rumos do sub-sistema constitucional tributário. Um sistema 

tributário justo, e que, portanto, respeite o princípio da vedação de utilização de tributo com 

efeito de confisco há que estar fundado nos valores IGUALDADE e LIBERDADE, que 

permeiam todo o corpo da atual Constituição brasileira e que configura, destarte, o próprio molde 

do Estado Democrático de Direito, tornando, assim, possível a conjugação do coletivo social, 

com o individual, mecanismo que, por sua vez, além de dar concretude ao sistema, pode torná-lo 

imune aos efeitos de confisco que o próprio ordenamento repudia; Desta forma, o direito de 

propriedade não conflita de modo algum com os princípios de justiça material que informam o 

sistema tributário, não se podendo admitir, portanto, que o efeito redistribuidor de riquezas, 

dentre tantos outros, um dos principiais objetivos de um sistema tributário justo, entre em colisão 

com o direito de propriedade privada vindo a eliminá-la, ou que a sua adoção, na prática, possa 

representar um menoscabo a esse direito; 

 

14) A garantia da justiça formal expressada pelo legislador constituinte de 1988, de que 

“todos são iguais perante a lei”,  não é, por si, suficiente para conformar um sistema tributário 

justo, nos limites da expressão que temos sustentado até aqui, no presente trabalho, um sistema 

tributário embasado na noção de Estado Democrático de Direito e nos valores da IGUALDADE e 

LIBERDADE. Essa nova maneira de encarar, a legalidade da ação estatal em matéria tributária 

representa, na verdade, uma ampla abertura no conceito de tributação, trazendo um novo colorido 

ao entendimento da vedação de tributo com efeito de confisco, pois embora formalmente 

adequada, a atividade tributária do Estado pode assumir, em diversas situações, em que a 

finalidade pública da aplicação do resultado do valor arrecadado com o tributo é deixada de lado, 

feições nitidamente confiscatórias, não por confrontar aspectos da justiça formal, mas, isso sim, 

por ir de encontro aos ditames da justiça material. Não obstante as dificuldades semânticas do 

significado de justiça é difícil deixar de admitir que se relacione os princípios da igualdade e 
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progressividade com a justiça tributária e deixe-se de lado, como não relacionado, o princípio da 

vedação à utilização de tributo com efeito de confisco; 

 

15) Embora não constituindo uma feição peculiar ao princípio da vedação da utilização de 

tributo com efeito de confisco, sendo de resto encontrada em outras situações dentro e fora do 

âmbito da legislação tributária, o conceito de cláusula aberta da vedação constitucional ora 

apreciada é de grande valia, pois a indeterminação aparente pode ser precisada, de forma tópica, 

pelo Judiciário, sem a quebra da necessária guarda da segurança jurídica, a partir do cotejamento 

com outros valores constitucionais expressos e implícitos, as regras de experiência e a própria 

lógica que, em determinadas situações, possibilita aferir que uma dada exação ou o somatório das 

exações tributárias de um dado sistema provoca um efeito confiscatório;  

 

16) A partir de uma interpretação sistemática do texto constitucional, não se pode admitir a 

utilização de tributo com efeito de confisco no sentido de pena, somente sendo admitida a 

expropriação, e ainda assim, mediante a necessária, justa e prévia indenização, nas hipóteses de 

necessidade ou utilidade pública, ou interesse social, como informa o legislador constituinte do 

Brasil de 1988. A previsão constitucional de tal expropriação não poderá, em nenhuma hipótese, 

no entanto, realizar-se pela via indireta do tributo, ainda que legalmente aplicado do ponto de 

vista formal, pois restaria configurada, neste caso, a figura constitucionalmente vedada da 

utilização do tributo com efeito de confisco. As noções de tributo e multa são díspares na sua 

própria essência, diversas no sentido ontológico, pois fulcradas em patamares deônticos 

totalmente distintos. Enquanto a noção de tributo decorre tão somente do dever de solidariedade 

que todo cidadão, como reflexo de sua própria cidadania, deve assumir perante o Estado; a figura 

da multa, ao contrário, tem natureza de pena, ou sanção, que é imposta pelo legislador a todo 

aquele que deixa de cumprir com um dever jurídico fixado em lei. Portanto, estamos diante de 

dois patamares deônticos distintos e querer aproximá-los, aplicando a ambos o mesmo princípio 

constitucional, é conspirar contra o próprio sistema.   

 

17) Ressaltamos a importância da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco 

constituir um direito fundamental do contribuinte, caracterização que representa não apenas mera 

figura de retórica, mas que acarreta, como conseqüência, pelo menos três pontos importantes, a 
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saber: (a) a natureza de dispositivo auto-aplicável e vinculante das ações do legislador e 

operadores do direito em sede tributária, conseqüência que decorre da própria previsão expressa 

da Constituição, que, no seu artigo 5º, § 1º, assegura às normas definidoras de direitos e garantias 

fundamentais aplicação imediata; (b) a natureza de cláusula pétrea, ficando submetido, pois, aos 

ditames do artigo 60, § 4º, inciso IV, e, finalmente, (c) a inversão do paradigma da presunção de 

constitucionalidade das normas que, contrariando um direito fundamental do contribuinte (o da 

vedação da utilização de tributo com efeito de confisco), devem ser consideradas, a princípio, 

como inconstitucionais; 

 

18) Assim, não resta dúvida que pela própria lógica do sistema, não se poderá pensar numa 

tributação justa que se desenvolva à margem dos sinais de riqueza do cidadão. Tampouco se 

admite pensar um sistema tributário, que se pretenda justo, em que a tributação se manifeste na 

zona que demarca a faixa do mínimo existencial, nem, da mesma maneira, quando essa , mesma 

tributação ocorre na zona em que a propriedade do cidadão passa a ser consumida, sob a alegação 

do dever de tributar, já que em ambos os casos, pelas mesmas razões, estamos, sem dúvida, 

diante de uma evidente utilização de tributo com efeito de confisco, em que a tributação assume a 

natureza de pena, o que conflita, totalmente, com a lógica do sistema e as garantias assentadas 

nos valores e princípios constitucionais que o fundamentam; 

 

19) A análise da possibilidade da ocorrência do efeito de confisco levando em consideração os 

critérios da regra-matriz de incidência tributária indica, destarte, que tal questão não está sempre 

relacionada com o aspecto quantitativo, ou melhor, com a alíquota utilizada pelo Estado na 

cobrança da respectiva exação, mas, igualmente, pode ocorrer quando são distorcidos os outros 

critérios da regra-matriz de incidência, tais como, o material, o espacial, o temporal, o pessoal e a 

própria base de cálculo que configura, junto com a alíquota, o critério valorativo; 

 

 

20) Em nossa opinião, embora não deixemos de reconhecer a possibilidade de caracterizar o 

efeito de confisco no sistema como um todo, considerando, portanto, a carga tributária global, a 

análise tópica da questão é a que mais se presta para evidenciar o problema. Na verdade, um 

tributo pode ser analisado de forma isolada, caracterizando-se o efeito de confisco vedado 
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constitucionalmente, seja quando se verifica a exacerbação do critério valorativo da regra-matriz 

de incidência, ou, ainda, como já demonstramos, quando outros aspectos que podem evidenciar, 

de igual modo, tal efeito, venha a ocorrer, sem que o sistema como um todo tenha que, 

necessariamente, receber a pecha de confiscatório. Ao contrário, poderemos ter um sistema 

tributário com natureza confiscatória, sem que os tributos que o compõem tenham que apresentar, 

necessariamente, natureza confiscatória. Estas, portanto, são duas formas, igualmente válidas, de 

encarar o mesmo problema, sem que a ocorrência de uma constitua fator excludente da 

ocorrência da outra; 

 

21) Não podemos aceitar o entendimento da relativização da aplicação do princípio da 

vedação de utilização de tributo com efeito de confisco, no âmbito geral da extrafiscalidade.  

Antes de mais nada, convém, todavia, deixar claro a nossa posição de extrafiscalidade, forma de 

tributação que apenas admitimos quando configura uma “extrafiscalidade fiscal”, ou seja, aquela 

que, autorizada constitucionalmente, não conspira contra o direito de propriedade do cidadão e 

não obstante o caráter de justiça distributiva que deve permear a noção de um sistema tributário 

justo, não autoriza o Estado, sob o manto de uma ação extrafiscal, a invadir a esfera reservada da 

propriedade do cidadão, tributando-o além das raias do confisco. A abertura para as ações 

extrafiscais do Estado Tributário poderá dar margem a inúmeras conseqüências, já que não se 

pode analisar a questão apenas sob o viés da cobrança exacerbada, mas, também, quando por 

meio de ”isenções”, “incentivos” e “concessões de toda a sorte”, concedidos sob o manto da 

extrafiscalidade, o Estado age sem atender as reais finalidades do interesse público. Quando isso 

ocorre, ainda que respaldado sob o manto da extrafiscalidade, alterando-se, por vezes, marcos 

regulatórios normais do mercado, fraudando-se, assim, a sociedade como um todo, surge, 

igualmente, o efeito de confisco que o legislador constituinte de 1988 veda expressamente. Nossa 

posição com referência ao tema está assentada, em primeiro lugar, no fato de não admitirmos o 

tributo como pena; em segundo lugar, por entendermos a extrafiscalidade, como instrumento de 

excepcionalidade, mas que não deixa de estar inserida no campo dos tributos, devendo, pois, se 

submeter ao seu regime sendo usada dentro de limites bem estabelecidos, nada justificando o seu 

uso pelo viés da progressividade praticada além das raias do confisco; e, por último, por 

considerarmos o fato de que não somente quando atinge níveis exacerbados, mas, também, 

quando minimizada ou até mesmo dispensada sem atender os interesses públicos, a ação 
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extrafiscal do Estado merece, sim, o controle que o princípio da vedação de utilização de tributo 

com efeito de confisco possibilita: 

 

22) Finalmente, é de se observar que a importância da vedação constitucional da utilização de 

tributo com efeito de confisco, conforme expressada no artigo 150, inciso IV, da Constituição 

Federal de 1988, entendida a partir do marco teórico dos princípios e valores esposados pelo 

legislador constituinte brasileiro constitui questão sobremodo relevante, já que os tributos quando 

aplicados de forma inadequada, solapando direitos fundamentais do contribuinte e desbordando 

para as raias do efeito do confisco atinge de forma insidiosa não somente o sistema tributário no 

âmbito interno do país, reduzindo os níveis de desenvolvimento, como, também, remete os seus 

reflexos para o âmbito externo, na medida em que torna, pelo aumento da carga tributária, menos 

competitivos os produtos nacionais e menos interessantes para o investidor o mercado como um 

todo, o que poderá resultar, a médio e longo prazo, senão um empecilho, uma redução na força  

concorrencial do país no comércio exterior.     
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