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RESUMO 
 
 
SOUZA, Daniel Veloso de. A legitimação da Atividade Financeira como questão decisiva 
para o cumprimento dos objetivos constitucionais do Estado brasileiro. 2005. 119 p. 
Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas/ Faculdade de Direito do Recife. 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
Neste trabalho nos debruçamos sobre a atividade financeira efetuada atualmente pelo Estado 
brasileiro, analisando, em face de tal atividade, o modelo estatal pátrio encampado pela 
Constituição Federal atual. Abordamos o tema em cinco capítulos, cada um deles, menos o 
primeiro, com quatro itens, que obedecem o seguinte encadeamento lógico: partindo da 
afirmação de algumas premissas indispensáveis ao tipo de estudo que se fará, passamos à 
compreensão do Estado, em linhas gerais, e do estado brasileiro em círculo mais fechado, não 
descurando de apontar a ligação entre Estado – inclusive democrático de direito – e atividade 
financeira. A partir de então, enxergamos a atividade financeira como móvel maior da 
manutenção e crescimento de qualquer Estado. Por fim, são examinados dados reais acerca da 
atividade financeira brasileira, declinando a distância de alguns enfoques que a mesma guarda 
em relação à nossa Constituição. Queremos com essa exposição responder a seguinte 
pergunta: É constitucional e materialmente legítima a relação existente entre as receitas e 
despesas públicas aplicadas em nossa estrutura estatal? Essa pergunta é justificável, pois, à 
medida em que formos apreciando os seus contornos, identificaremos os pontos positivos e 
negativos da atividade financeira desenvolvida em nosso país, mostrando que equívocos nesse 
campo dão azo a muitas desigualdades sociais plantadas em nossa terra. Importante na 
confecção do trabalho foi a pesquisa de fontes bibliográficas acoplada ao que temos visto e 
ouvido ao nosso redor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-Chave: 1. Atividade Financeira, 2. Legitimidade, 3. Objetivos, 4. Estado brasileiro. 
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ABSTRACT 
 
 
SOUZA, Daniel Veloso de. The legitimation of the financial activity as decisive question for 
the fulfilment of the constitutional objectives of the Brazilian State. 2005. 119 p. Master 
Degree Abstract – Center of Legal Sciences/ Law School of Recife. Federal University of 
Pernambuco, Recife. 
 
 
In this study we discuss the financial activity currently performed by the Brazilian State 
analyzing the public model in the current Federal Constitution. This study is divided into five 
chapters, each containing four topics that obey the following logical sequence: Taking some 
primordial considerations into account, we will proceed to comprehend state, generally, and 
Brazilian state, more specifically, remembering to link state (including right democratic) and 
financial activity. From then on, we understand financial activity as any state’s maintenance 
and growth most important engine. Eventually, some real data about Brazilian Financial 
activity are studied, decreasing the distance between some studies and our Constitution. With 
this study, we intend to answer the following question: Is it constitutional and materially 
legitimate the relationship between the public incomes and expenses seen in our state 
structure? This question sounds reasonable because, as we define its shape, we will identify 
the positive and negative points of the financial activity developed in our country, showing 
that misunderstandings in this field open room for many social inequalities in our country. 
Research and our own experience turned out to be very important to the development of this 
study. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words: Financial Activity, legitimacy, goals, Brazilian State. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Já que queremos viver e conviver em sociedade, não podemos prescindir do 

fenômeno estatal, sendo certo que este, por sua vez, necessita desempenhar diversas 

atividades úteis à sua manutenção e crescimento. Dentre tantas atividades tem destaque a 

financeira, consistente, em suma, na arrecadação de receitas e custeio de despesas públicas 

proveitosas às pessoas, que em última análise são os próprios autores e atores do Estado. 

Portanto, sem pessoas não teremos Estado, mas, também, sem atividade financeira não há 

Estado que se sustente com firmeza. As contas não se pagam sozinhas nem as necessidades se 

satisfazem sem os bens. 

Com essas idéias em mente, procuraremos no curso do desenvolvimento deste 

trabalho apreciar a relação existente entre as receitas e as despesas públicas aplicadas em 

nossa estrutura estatal, respondendo à seguinte pergunta: É constitucional e materialmente 

legítima a relação existente entre as receitas e despesas públicas aplicadas em nossa estrutura 

estatal? Em outras palavras: a atividade financeira brasileira está habilitada a diminuir as 

muitas desigualdades sociais vislumbradas em nosso Estado, promovendo isonomia? 

Notaremos que nem sempre a legitimidade constitucional importará em 

legitimidade material, mesmo assim, no mínimo, em nome da desejável segurança jurídica e 

buscando desenvolver uma cultura constitucional mais apurada, entendemos saudável 

privilegiar os ditames constitucionais em detrimento de outras vontades, como, por exemplo, 

a do povo exarada por seus representantes parlamentares – veremos que as ações adotadas por 

esse grupo nem sempre são materialmente legítimas. 

É justificável a busca por uma resposta à pergunta supra, pois, à medida em que 

formos apreciando os seus contornos, aproveitaremos para identificar os pontos positivos e 

negativos da atividade financeira desenvolvida em nosso país, produzindo, assim, um retrato, 
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o quanto possível fiel, dos aspectos financeiros e tributários brasileiros, identificando, por 

conseguinte, o nosso verdadeiro perfil prático de Estado. Em outras palavras, que tipo de 

Estado somos e porque. Vamos ver que o Estado formal, consagrado na Constituição difere 

do Estado encontrado nas ruas. 

Importante estudar o tema proposto, principalmente em função das notórias 

crises sociais vislumbradas a todo o instante em nosso país, as quais revelam a grande 

distância entre as teorias e as práticas do nosso Brasil. É fácil perceber que a grande 

dificuldade enfrentada por muitos decorre da péssima distribuição de riquezas e, por óbvio, da 

concentração cada vez maior dos bens nas mãos de poucos, em detrimento da maioria, fato 

gerador de inúmeras iniqüidades decorrentes das desigualdades sociais. 

O problema passa, sim, pelo financeiro, o problema é dinheiro, não a falta dele, 

pois, conforme se mostrará, os recursos não são parcos, não falta dinheiro nas mãos do 

Estado, está é a verdade, falta aplicar bem esses recursos, o que acontecerá, em nosso 

entendimento, quando forem sendo tornados efetivos aqueles nobres conceitos teorizados em 

vários princípios constitucionais. Explicando melhor, o problema passa pelo financeiro, 

alocando-se, de um lado, na vinculação orçamentária de variadas receitas, inclusive 

tributárias, e de outro, nas escolhas políticas das despesas arrostadas pelos representantes 

eleitos pelo voto direto em nosso país, que, repita-se, carecem, a cada dia que passa, de maior 

legitimidade. 

Ultrapassar a ilegitimidade denotada pelos processos decisórios orçamentários é 

desafio que, à medida em que for sendo vencido, propiciará um tipo estatal formal e 

materialmente democrático de direito. 

As fontes pesquisadas para a formalização desta dissertação, encontram-se 

enumeradas em listagem bibliográfica localizada ao término do trabalho, sendo possível, 

ainda, a verificação das mesmas ao longo do texto, em que de alguma forma foram citadas. 
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Ressalvamos que as notas de rodapé foram trançadas em obediência ao chamado “sistema 

completo”, visando à facilitação da identificação das fontes pelo leitor.  

Demos preferência aos dados bibliográficos, não desdenhando, porém, de 

confrontar as leituras com a realidade esquadrinhada pela imprensa e mostrada a olhos claros 

em nosso país, para todo aquele que enxerga. 

Informes estatísticos foram coletados através da Internet, de periódicos 

especializados e de matérias publicadas na imprensa escrita. 

Ainda com relação aos dados estatísticos, em nome da imparcialidade, 

consultamos e citamos alternadamente, informações fornecidas pelo próprio Governo Federal 

– através de seus Órgãos e Ministérios – e, também, por institutos privados de pesquisa. 

Assim, por exemplo, alocamos informações da Secretaria da Receita Federal e do Ministério 

do Planejamento ao lado de números coletados do Instituto Brasileiro de Planejamento 

Tributário e do Banco Mundial. 

Interessante adiantar que as diferenças vislumbradas entre essas fontes se 

mostraram irrelevantes para o enfoque pretendido, uma vez que, em síntese, todas apontam 

para uma mesma conclusão, qual seja, o sistemático aumento da arrecadação tributária não 

tem sido materialmente revertido em prol de necessidades públicas legítimas, ou seja, úteis a 

viabilizar a mitigação das desigualdades sociais. 

Trabalhando de maneira dedutiva, abordamos o tema em cinco capítulos, que 

obedecem o seguinte encadeamento lógico: partindo da afirmação de algumas premissas  

indispensáveis ao tipo de estudo que se fará, passamos à compreensão do Estado, em linhas 

gerais, e do estado brasileiro em círculo mais fechado, não descurando de apontar a ligação 

entre Estado – inclusive democrático de direito – e atividade financeira. A partir de então, 

enxergamos a atividade financeira – espécie do gênero atividade administrativa – como móvel 

maior da manutenção e crescimento de qualquer Estado. Por fim, são examinados dados 
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concretos acerca da atividade financeira brasileira, apontando a distância de alguns enfoques 

da mesma em face de princípios da nossa Constituição. 

De tal sorte, o primeiro capítulo, tem início com a exposição de nosso 

entendimento sobre a divisão do direito financeiro e do tributário em ramos autônomos, 

deixando bem clara a nossa posição a propósito do assunto, ou seja, para os fins que 

desejamos, não há como dissociar o financeiro do tributário, nem, de resto, de qualquer outro 

ramo jurídico que tenha o Estado como base de experiência e atuação prática. Indispensável, 

também, é, não só a aplicação, mas a conservação da Constituição em qualquer prática 

jurídica estatal. 

O capítulo dois passa à compreensão teórica e histórica do fenômeno estatal, 

declinando o vínculo evolutivo perene entre o Estado e a atividade financeira que o mantém e 

o faz crescer, promovendo, ainda, a identificação das características de um Estado capitalista 

e liberal. 

O terceiro capítulo permanece apreciando o Estado, só que, nesse passo, 

deitamos vistas mais especificamente sobre o Brasil, procurando justificar em parte o seu 

perfil atual através da relação mantida historicamente com Portugal, nosso colonizador. 

Criticamos o nosso modelo Democrático que na prática prefere a representatividade, 

questionando a legitimidade das decisões emanadas dos Centros de Poder, indagando, assim, 

se são ou não materialmente legítimas as despesas públicas aqui praticadas, ou se, em outras 

palavras, atendem ou não ao bem comum temporal, arremate, que de certo, revestiria de 

validez as mesmas. 

O capítulo quatro é dedicado mais explicitamente às atividades estatais, 

principalmente a financeira. Aproveitamos para discorrer sobre necessidades e despesas 

públicas, visualizando como surgem os tributos e as obrigações tributárias, uma vez que a 
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receita derivada tributária, veremos, é a principal em quantidade e qualidade para um Estado 

Democrático de Direito. 

Por último, no capítulo cinco vamos nos deparar com dados reais, números e 

estatísticas da atividade financeira brasileira. Números sobre a nossa arrecadação tributária e 

as despesas que legalmente privilegiamos, fazendo um sintético retrato prático sobre a 

realidade do Brasil em comparação com o “dever-ser”, ou seja, como a Constituição e seus 

princípios orientam teoricamente a nossa atividade financeira. Destacamos o que se 

convencionou chamar de “teoria do filtro”, ou seja, o tributo e a despesa pública devem ser 

armados em comunhão, para proporcionar a mais plena e absoluta redistribuição das riquezas 

existentes em nosso país, gerando, destarte, o quanto possível, verdadeiro bem comum, 

autêntica isonomia entre as pessoas. 

Esperamos que o leitor possa, assim como nós, sentir-se provocado por essa 

meditação, contribuindo com as suas idéias e críticas, de alguma maneira, para um melhor 

raciocínio sobre a matéria explanada. 
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1. PREMISSAS PARA O ESTUDO DE TEMAS INERENTES AO DIREITO FINANCEIRO E AO 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

O tema central do trabalho que ora se inicia poderá, a priori, parecer mais 

interessante àqueles que se dedicam ao estudo do direito financeiro e/ou aos tributaristas, 

porém, como veremos nas linhas que seguem, trata-se de matéria genericamente jurídica – 

sem nenhum complemento identificador adicional – útil primordialmente ao melhoramento 

das relações sociais como um todo, possuindo no Estado o seu grande foco de atuação, e que 

apenas por questões didáticas poderá ser inserido como assunto afeito a uma ou outra 

disciplina isolada. Esta, em suma, é a primeira premissa destacada, no mais, cremos que é 

metodologicamente muito boa a interação constante – até por motivos de ordem prática – 

entre o Tributário e o Financeiro na órbita jurídica, sendo extremamente relevante a 

comunicação das informações trazidas por cada um. 

É por isso que o Financeiro e o Tributário estarão constantemente 

intercambiados neste trabalho, unidos pelo laço da teoria e da realidade estatal, pois, só assim, 

se verá com alguma clareza o retrato de nossa atividade financeira, como resultado da junção 

de temas jurídicos diversos que se unem para prover melhorias na arrecadação de receitas, no 

dispêndio público e, logo, no cotidiano das pessoas, este sim, o maior objetivo desejado. 

Roberto Nogueira1 compartilha dessa opinião aduzindo que: “na pós-

modernidade prevalece o complexo, o híbrido, o plural, logo, tanto o direito tributário quanto 

o financeiro dialogam entre si, para juntos, declararem a justeza ou não dos valores 

arrecadados e gastos a título de despesas públicas.” 

Hoje presenciamos mudanças nos que estudam o Direito e no próprio Estado 

Fiscal, os quais, finalmente lograram – ao menos em parcela – por efetuarem os estudos e a 

                                                
1 NOGUEIRA, Roberto Wagner Lima. Direito Financeiro e Justiça Tributária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2004, p. 13. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

15 

aplicação do direito tributário, do direito financeiro, enfim, do Direito, a partir da Constituição 

e não da norma infra-constitucional. É que, apesar do ingente valor da norma legal positivada 

como ponto de partida do estudo jurídico, enquanto ciência dogmática e não zetética,2 é a 

Constituição Federal de 1988 o escoro último no qual se ampara o direito brasileiro posto, e 

temos que valorizá-la. 

Muito se tem falado, já há bastante tempo, sobre reforma tributária, e até reforma 

financeira, declinando sempre que qualquer reparo dessa espécie implica em reforma da 

Constituição. De fato nosso formato tributário, à semelhança da Alemanha, é engessado na 

Constituição3, positivo ou negativo esse fato tem que ser constatado e, a partir de então, das 

duas uma, ou mudamos a Constituição e, por conseguinte, a estrutura do nosso Estado, 

arcando com todos os riscos inerentes a uma alteração desse porte, por exemplo, minar 

qualquer rastro de cultura constitucional em nosso povo e mitigar o valor e a rigidez 

constitucional que amanhã poderá findar como uma norma qualquer, ou nos adequamos a ela 

e ao “dever ser” que a mesma prega, a partir de interpretações jurisprudenciais, via, 

notadamente, Supremo Tribunal Federal – STF – trazendo as vinculações constitucionais de 

receitas para o fim público mais favorável ao bem comum e rechaçando, o quanto possível, o 

uso de Emendas Constitucionais4. 

Conservar a integridade do texto e das normas constitucionais é a segunda 

premissa que abraçamos, admitindo as dificuldades existentes nessa atitude. 

Aplicando princípios desencadeados constitucionalmente, orientadores de uma 

atividade financeira que é apenas meio e não fim em si mesma, precisaremos adequar a norma 

positivada à Constituição e está ao bem comum temporal, ou, em outras palavras, temos que 

                                                
2 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, Decisão, Dominação. São 
Paulo: Atlas, 2001, p. 44. 
3 FEITOSA, Raymundo Juliano Rêgo. Seminário Nacional sobre a Reforma Tributária. Transcrição das 
Palestras. Recife: Business LTDA, 1999, p. 131. 
4 REZENDE, Fernando; CUNHA, Armando (Coords.). Contribuintes e Cidadãos. Compreendendo o 
Orçamento Federal. Rio de Janeiro: FGV, 2002, p. 74. 
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amoldar a arrecadação aos fins buscados pelo Estado Democrático de Direito – bem comum 

temporal.5 

O embate entre o conteúdo da lei e os princípios constitucionais chegou a tal 

ponto que gerou entre nós aquilo que Becker denominou de “manicômio jurídico tributário”6, 

sendo imperioso que se ponha um fim a tão abjeta situação. Para tanto, as normas 

princípiológicas surgem como fortes combatedoras das práticas tributárias e orçamentárias 

espúrias adotadas em nosso país até porque, como já disse Gustavo Franco7: 

 
Faz muito tempo que descrever nosso sistema tributário como um 
manicômio, deixou de ter graça. O assunto se tornou inconveniente, como o 
da violência, pois adquire uma coloração diferente quando nos atinge, e nos 
dias de hoje não há quem não tenha uma história triste, ou trágica, para 
contar quando se trata de assaltos, ou de impostos, taxas, contribuições... 

 
 

No mesmo artigo, o autor em painel aduz que, mais útil do que se arvorar contra 

a alta dos tributos é, primeiro, combater o “manicômio” das despesas públicas. 

Uma das soluções iniciais para essa situação, repita-se, é alocar como ponto de 

partida dos que estudam o fenômeno jurídico atual, diferente do que se deu no passado, a 

Constituição, nos seus mais diversos estádios, devendo ser compreendida, sempre, como fator 

histórico, e analisada como um dado perfeitamente inserido num determinado contexto 

cultural e social, ou seja, numa conjuntura bem definida e delimitada de tempo e espaço. 

O direito tributário é entendido como ramo da ciência do direito, que se ocupa do 

estudo das normas tributárias, elaborando conceitos e teorias de natureza tributária, 

averiguando o significado e o alcance jurídico das suas manifestações na vida humana, 

disciplinando, enfim, a relação entre o Estado e os sujeitos receptores das imposições fiscais, 

fixando critérios limitadores da competência tributária.8 

                                                
5 VILLEGAS, Hector. Infrações e Sanções Tributárias. In ATALIBA, Geraldo (Coord.). Elementos de Direito 
Tributário. Notas Taquigráficas do III Curso de Especialização em Direito Tributário da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. São Paulo: RT, 1978, p. 271-272. 
6 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Lejus, p. 3. 
7 FRANCO, Gustavo. Antes da Reforma Tributária. Revista Veja. Nº 1888. São Paulo: Abril, 2005, p. 42. 
8 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Poder Tributário, Conceito de Direito Tributário, Autonomia, Relação com outros 
Ramos do Direito. Revista dos Tribunais. São Paulo: RT, nº 356, Junho-1965, p. 28. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

17 

O direito financeiro, por sua vez, é tido como o: 

 
conjunto de normas e princípios que regulam a atividade financeira. 
Incumbe-lhe regular a constituição e a gestão da fazenda pública, 
estabelecendo as regras e procedimentos para a obtenção da receita pública 
e a realização dos gastos necessários à consecução dos fins do Estado.9 
 
 

Podemos, assim, de logo, afirmar que a autonomia das comentadas disciplinas 

pode ser tida como real apenas e tão somente no tocante à questão didática, pois possuem elas 

princípios próprios, institutos próprios e conceitos próprios, entretanto, não obstante isso, 

trazem consigo forte carga que as deixam ligadas à Teoria Geral do Estado e do Direito, ao 

Direito Administrativo, ao Direito Constitucional e aos demais ramos do Direito como um 

todo, dentro daquela já tão arrazoada unidade.10 

Integradas pelo conjunto das proposições jurídico-normativas que correspondem, 

direta ou indiretamente à instituição, arrecadação, fiscalização e gasto das receitas tributárias, 

cabe à ciência do direito a análise contígua dos fenômenos financeiros e tributários ocorridos 

na base estatal, bem como dos seus objetos individuais.11 

Assim, não há que se falar em autonomia doutrinária, sendo essa questão apenas 

um falso problema que age dando lugar a elucubrações infrutíferas e fantasiosas que nada 

acrescentam à ciência do direito, carente muito mais de aprofundamento nas questões de base 

que oferecem esteio ao Direito como um todo e resultados práticos úteis ao cidadão pátrio, ao 

invés de ilusões pseudo-científicas.12 Nesse sentido, temos uma das pedras de esquina do 

estudo, qual seja, a unidade do sistema jurídico que não reconhece foros de autonomia, o que 

coloca o direito tributário e o financeiro, em posição similar a de todos os demais ramos 

didaticamente autônomos do Direito, ou seja, em interligação estrita com todo o plexo dos 

fenômenos jurídicos. 
                                                
9 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 12. 
10 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Poder Tributário, Conceito de Direito Tributário, Autonomia, Relação com outros 
Ramos do Direito. Revista dos Tribunais. São Paulo: RT, nº 356, Junho-1965, p. 32-33. 
11 BORGES, José Souto Maior. Obrigação Tributária. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 33. 
12 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Lejus, 1998, p. 29. 
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Por outro lado, temos, ainda, a estrutura única das normas jurídicas, pois tanto as 

normas penais, como as administrativas, as comerciais, enfim todas as normas que possam ser 

denominadas jurídicas, possuem em sua estrutura, um antecedente, ligado a um conseqüente 

por intermédio de um conectivo deôntico.13 

Na prática, porém, não há como negar que a técnica legal da atividade financeira 

brasileira ainda não se amolda, com a perfeição desejável, ao desenho principiologicamente 

proposto pela Constituição de 1988, afinal de contas, ao que tudo indica, a vontade do Estado 

formal ainda tem sido sobreposta ao interesse do homem, o que não se admite num modelo 

social teorizado com fulcro na Democracia e na Constituição.14  

Exações pessoais, progressivas e que contemplem, após a arrecadação, despesas 

públicas que realmente confiram com o bem comum – bem do conjunto dos homens, 

genericamente falando, conviventes em sociedade – ainda não são uma realidade factível para 

nós, além do mais, não há sistematização lógica dos ditames jurídico-fiscais, o que dificulta 

bastante a apreensão do direito pelo seu destinatário. 

O direito tributário, como nunca, deve ser concebido e aplicado sistematicamente 

em comunhão com o direito financeiro. A arrecadação das receitas públicas, dentre as quais se 

destaca a tributária, deverá sempre, em atenção a uma desejada legitimação social, ser 

operada apenas como um meio de satisfação de necessidades comuns do Estado, através da 

realização de despesas públicas efetivamente vantajosas ao bem comum temporal. 

É constitucional e materialmente legítima a relação existente entre as receitas e 

despesas públicas aplicadas em nossa estrutura estatal, ou seja, a atividade financeira 

brasileira está habilitada a diminuir as muitas desigualdades sociais vislumbradas, 

promovendo isonomia? Essa nos parece a mais importante indagação de todo o trabalho. Por 

                                                
13 VILANOVA, Lourival. As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo. São Paulo: Max Limonad, 
1997, p. 111-112. 
14 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Contributo para a 
compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra, 1994, p. 31. 
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isso iremos, aqui, conhecer um pouco mais do Estado brasileiro constituído em 1988, 

confrontando-o com a nossa realidade financeira e tributária. 
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2. COMPREENSÃO DO FENÔMENO ESTATAL 

 
2.1. ENTENDENDO O ESTADO ATRAVÉS DE SUA DEFINIÇÃO 

 
Se queremos compreender o significado teórico e as implicações práticas da 

atividade financeira estatal, vislumbrando o embate existente entre as receitas e as despesas 

públicas praticadas em nossa ordem jurídica, precisamos, antes de mais nada, entender o 

fenômeno estatal, percebendo como e para que o mesmo surgiu15, uma vez que, conforme 

veremos, é o Estado o principal veículo implementador das políticas sociais, inclusive fiscais, 

hodiernamente divisadas em nosso quadrante histórico, ademais, é no meio estatal que se dá 

atualmente a convivência do homem com os seus pares pelo que, estudar o Estado é, antes de 

mais nada, se debruçar sobre o próprio gênero humano e seus interesses. Em suma, como bem 

aduz Nelson Saldanha16: “O mundo é o homem, os mundos são os homens, e o humano se 

acha dentro disto.” 

Afirmamos, destarte, que nenhum estudo de cunho jurídico, independentemente 

do foco escolhido, poderá prescindir da consideração, direta ou indireta, do Estado. 

Segundo o artigo 1º da Constituição Federal de 1988 o Brasil é Estado 

Democrático de Direito e, da leitura do dispositivo em destaque, nos vem logo à mente, dentre 

outras, as seguintes perguntas: o que é Estado? Quais os conceitos e correlações existentes 

entre os adjetivos Democrático e Direito? 

Para tentarmos responder às indagações acima ou, pelo menos, para 

assimilarmos o importe das mesmas, se mostra imperativo, em preliminar, trazermos à lume a 

própria conceituação de Estado, sim, pois se existe o Estado qualificado Democrático de 

                                                
15 FEITOSA, Raymundo Juliano Rêgo. A Ordenação da Atividade Financeira e Tributária do Estado. Diké. 
Revista Jurídica do Curso de Direito da UESC. Nº II. Ilhéus: UESC, 2000, p. 209. 
16 SALDANHA, Nelson. Filosofia, Povos, Ruínas. Páginas para uma filosofia da história. Rio de Janeiro: 
Caliban, 2002, p. 141. 
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Direito é porque, de certo, também existem outros arquétipos estatais, todos eles, a princípio, 

carentes de atividade financeira – Estado Fiscal17. 

Em verdade, muitos já se debruçaram sobre o Estado procurando defini-lo, mas, 

os desafios existentes nessa tarefa são muitos e já foram em larga escala detectados por outros 

doutrinadores18. Essas dificuldades se devem, especialmente, à enorme plurivalência de 

significações contidas numa única palavra. Podemos conceber, por exemplo, o Estado 

Federal, o Estado Unitário, o estado-membro, o Estado Social, dentre diversas situações que, 

não obstante sejam identificadas pela mesma terminologia, simbolizam as mais distintas 

realidades. 

A seguir, a rápida síntese de algumas importantes compreensões. 

John Locke19 define o Estado como árbitro imparcial, acima das partes 

envolvidas em discussões sociais, apto a impedir a degeneração das relações humanas em 

meio a um contexto tomado por conflitos permanentes e insolúveis, não lhe cabendo, porém, 

enquanto governo civil, abordar assuntos que interessem apenas aos indivíduos em particular 

– v. g. a religião – mas, isto sim, dedicar-se aos negócios civis dos homens em sociedade. O 

Estado, para Locke, surge fora do âmbito mais importante da vida dos indivíduos, sendo 

posterior às instituições econômicas e familiares, não podendo, por isso mesmo, envolver-se 

com tais assuntos ligados fortemente às organizações eclesiásticas.20 

Ao seu tempo, aduz Hegel21 que: “O Estado é a realidade em ato da idéia moral 

objetiva, o espírito como vontade substancial revelada, clara para si mesma, que se conhece e 

                                                
17 NABAIS, José Casalta. Algumas Reflexões sobre o Actual Estado Fiscal. Disponível em  
<http://www.agu.gov.br/Publicacoes/Artigos/05042001JoseCasaltaAlgumasReflexoes_02.pdf>. P. 02. Acesso 
em 27 Mar 2003. 
18 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Tradução de Luiz Carlos Borges. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 262. 
19 LOCKE, John. Carta a Respeito da Tolerância. Tradução de E. Jacy Monteiro. São Paulo: Ibrasa, 1964, p. 
13. 
20 BOBBIO, Norberto. Locke e o Direito Natural. Tradução de Sérgio Bath. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1997, p. 223. 
21 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da Filosofia do Direito. Tradução de Orlando Vitorino. São 
Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 216. 
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se pensa, e realiza o que sabe e porque sabe.” Defendendo um modelo Absoluto, Hegel afirma 

que é dever de cada um dos indivíduos ser componente do Estado. Para ele, o Estado, apoiado 

na família e na sociedade, possuiria a capacidade de superar dialeticamente aquelas duas 

figuras tradicionais de eticidade – a família e a sociedade – ocupando, assim, um espaço de 

elevada importância.22 Hegel, portanto, aponta o Estado como algo “racional em si”, como 

“realidade da vontade substancial”, como “momento supremo da vida coletiva”, enfim, como 

“realidade da liberdade concreta”.23 

Karl Marx, por sua vez, diz que o papel fundamental do Estado seria manter a 

coesão de uma sociedade formada a partir da divisão de classes, detendo, desse modo, funções 

concomitantemente econômicas, políticas e ideológicas, em outras palavras, o Estado deveria, 

basicamente, assegurar a multiplicação das condições de produção e, por via de conseqüência, 

a reprodução das relações sociais, sendo importante esclarecer que, o fato de o Estado possuir 

essas prerrogativas funcionais, não significaria que o mesmo adotasse algum papel de 

neutralidade e isenção frente àquelas situações, muito pelo contrário, o Estado surgiria 

exatamente como uma ferramenta de dominação política das castas, plantada num contexto 

social altamente dividido em classes, mais ou menos influentes.24 Para Marx qualquer Estado 

será sempre um Estado de classes. 

Considera-se, assim, o Estado o conjunto das instituições políticas, onde se 

concentra a máxima força imponível e disponível de uma sociedade que tende a evoluir até 

desaparecer num arquétipo futuro onde não existirão classes. Sem as classes e sem as lutas 

entre elas, torna-se desnecessária a repressão e, como o Estado seria, em suma, mero 

                                                
22 BOBBIO, Norberto. Ni con Marx ni contra Marx. Tradução de Lia Cabbib Levi e Isidoro Rosas Alvarado. 
México: Fondo de Cultura Económica. 1999, p. 134-138. 
23 PESSOA, Robertônio Santos. Poder, Estado, Direito, Justiça e Liberdade em Kant e Hegel. Disponível em 
<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2883>. Acesso em 16 Set 2004. 
24 POULANTZAS, Nicos. Marx e Engels. In CHÂTELET, François (Org.). História da Filosofia. De Kant à 
Husserl. Tradução de Alexandre Pomar, Efigénia Fernandes e José Salgado Fonseca. Lisboa: Dom Quixote, 
1995, p. 165-168. 
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instrumento repressivo daqueles litígios, ficaria sem utilidade alguma, tendendo a 

desaparecer.25 

Analisando o fenômeno estatal, em regra, os teóricos marxistas adotam alguns 

pressupostos que diferenciam o modelo visualizado por Marx daquele que atualmente se 

busca divisar neste trabalho. Pensamos que, em síntese, o Estado, exercendo suas atividades, 

deve buscar o bem comum, ao revés de agir em harmonia com os interesses da classe 

dominante. O Estado, além disso, ao contrário do que pensava Locke, não pode estar acima 

dos conflitos sociais, mas imbricado neles. O Estado, por fim, mais do que encarregado da 

repressão do proletariado numa sociedade eminentemente burguesa, deve incentivar a 

isonomia.26 

É em meio a tantas acepções, que destacamos aquela mais próxima do âmago 

maior de todas elas, uma vez que, independentemente de serem federais, unitários, 

absolutistas, democráticos, capitalistas, socialistas, liberais ou de provisão, todos serão, antes 

de mais nada, Estado27. 

Assim sendo, em sua origem, concebemos o Estado enquanto uma organização 

preordenada ao fazimento de determinados fins, eleitos constitucionalmente pelos seus 

autores e atores, quais sejam, os indivíduos que em análise atômica o compõe28. Como bem 

aduziu Becker, ao afirmar que o Estado em sua origem “é sempre uma sociedade natural”29, 

entendemos que esse vínculo é criado pelo homem e para o homem, agindo em busca das 

condições mínimas à boa sobrevivência e reagindo a um instinto natural que o acompanha 

desde o seu nascimento. 

                                                
25 CARNOY, Martin. Estado e Teoria Política. Tradução da equipe de tradutores do Instituto de Letras da 
PUC-Campinas. Campinas: Papirus, 1988, p. 195. 
26 ALMEIDA, Guilherme Henrique de La Rocque. O Estado como objeto de estudo: as diferentes visões de 
Estado. Disponível em <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=52>. Acesso em 16 Set 2004. 
27 JEMOLO, Arturo Carlo. A Crise do Estado Moderno. Tradução de Hiltomar Martins Oliveira. Belo 
Horizonte: Líder, 2003, p. 45. 
28 BORGES, José Souto Maior. Introdução ao Direito Financeiro. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 10. 
29 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Lejus, 2002, p. 155. 
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De certo, nas suas mais remotas raízes o Estado surge como decorrência da 

convivência humana, constituindo-se, destarte, num fenômeno essencialmente social, cuja 

evolução histórica – como e para que surgiu – não pode jamais restar ignorada para a 

formação de uma ajustada inteligência do mesmo. 

Senão vejamos. 

 

2.2. COMPREENDENDO O ESTADO ATRAVÉS DE SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Em seus instantes embrionários, o aparecimento do Estado tem lugar, 

prioritariamente, para promover a viabilidade da sobrevivência e a convivência pacífica entre 

as pessoas que, abandonando um padrão existencial marcado de maneira especial pelo 

individualismo dos pequenos grupos, situação decorrente de um ritmo de vivência nômade, 

passaram a enxergar a importância da comunhão de esforços em prol da satisfação de suas 

mais basilares necessidades como, por exemplo, segurança e alimentação.30 

É bem verdade que outros interesses de ordem psicológica, social e até mesmo 

cultural, podem ser destacados, entretanto, é a consecução dos bens primários úteis para 

atender aos anseios humanos mais fundamentais, aliado à natural vontade de conviver em 

sociedade, o mais potente móvel da união de forças daqueles que, como se disse, viviam em 

pequenos grupos familiares, militando de maneira quase sempre solitária e extremamente 

singular na perseguição, em última análise, da própria sobrevivência, este sim, o bem 

considerado mais rico e indispensável para a raça humana, até porque, sem ele não há vida e 

sem vida, podemos obviamente afirmar sem titubear, não há nada!31 

É nesse contexto de agrupamento que surgiram os primeiros protótipos de 

Estado, entretanto, ainda estávamos diante de uma estrutura bastante antiquada, onde 
                                                
30 CÁCERES, Florival. História Geral. São Paulo: Moderna, 1988, p. 2-4. 
31 ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Tradução de Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2003, p. 326. 
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prevaleciam múltiplas ordens, grupos, alianças e estamentos divergentes, cada um defendendo 

os interesses que mais lhes tocavam, prevalecendo o bem das castas e dos indivíduos sobre o 

bem comum da totalidade estatal, o que gerava uma maléfica discordância de objetivos, 

enfraquecendo a representação central que deveria sintetizar ao máximo os anseios de todos. 

Mas logo o Estado estamental se mostrou inviável, sendo por isso suprimido 

pelo Estado moderno que afirmava a soberania como princípio maior orientador de suas 

atividades, deixando de lado as diversas ordens e classes outrora tão notadas.32 

A soberania emerge como característica capital do Estado moderno, surgindo 

este conceito no término da idade média como sinônimo de poder supremo, detido pela 

monarquia que já não encontrava nenhum outro poder humano que lhe fosse equivalente. “O 

rei torna-se, então, detentor de uma vontade incontrastada em face de outros poderes, ou 

melhor, de outros poderosos, e.g., os barões ou senhores feudais nos limites de suas 

propriedades.”33 

Por isso o Estado daquele momento é conhecido como Estado Absoluto, ou 

Absolutista, posto não sofrer limitações de nenhuma ordem humana. 

Mas, o grande problema do Estado Absoluto era exatamente a extrema 

concentração de poder nas mãos do dominador, o que podava sobremaneira a liberdade do 

povo que o compunha. 

Ora, ninguém, por mais forte e poderoso que seja, pode conter a natureza 

humana, que, cedo ou tarde, termina manifestando-se na sua mais pura expressão de liberdade 

e autonomia, e isso até mesmo por uma questão de sobrevivência. As pressões de um ditador 

egocêntrico atuam nas massas populares, de tal forma a impulsionarem reações que se 

exprimem, quase sempre, em revoluções ou radicais reformas daquela insuportável 

                                                
32 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 19. 
33 MORAIS, José Luiz Bolzan de. Mediação e Arbitragem. Alternativas à Jurisdição. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1999, p. 29. 
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conjuntura. Foi o que se verificou, por exemplo, em 1789, quando se editou a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, na França.34 

Exemplo clássico de importante medida tomada contra o absolutismo do Estado, 

e que não poderia ser omitido, ocorreu na Inglaterra, no século XIII. Trata-se da Magna 

Charta Libertatum de 1215, firmada pelo Rei João Sem Terra, os barões e os bispos ingleses. 

Muito embora tenha atendido, tão somente, aos interesses daqueles que participaram da sua 

confecção, deixando o restante do povo na mesma condição de exclusão e sofrimento, a Carta 

de 1215 ainda representou uma admirável ação no combate à vilania absolutista.35 

Para Scaff 36, em substituição ao Estado absoluto, que controlava todos os passos 

dos seus súditos, instalou-se o modelo Liberal prevendo a descentralização do Poder, que 

deveria ser exercido de maneira dividida entre os Administradores, os Legisladores e os 

Julgadores – Executivo, Legislativo e Judiciário. Além dessa tripartição de Poderes, o Estado 

Liberal pregou a liberdade de iniciativa em matéria de contratos, bem como a proteção da 

propriedade privada, o voto – diga-se de passagem, censitário – e, por fim, a afirmação do 

princípio da legalidade, decorrente da Soberania que, agora, passa a pertencer ao Povo, ou 

seja, foram eleitos valores diametralmente opostos aos que arrimavam o Estado absolutista. 

Ainda que ambos – o Estado Absolutista e o Liberal – fossem manifestações de 

um arquétipo moderno, deitando os seus sustentáculos sobre o princípio da soberania, resta 

bastante cristalina a dicotomia desenhada entre os dois. De um lado, o Estado absoluto 

marcado pela confusão entre o Monarca e o próprio Estado e, de outro, o Liberal que 

significou, repita-se, desde as suas origens, a limitação ao poder e a consignação de garantias 

                                                
34 REIS, Palhares Moreira. A Isonomia na Constituição de 1988. Cadernos de Direito. Nº 01 Recife: 
Associação dos Procuradores do Estado de Pernambuco, 1993, p. 13-15. 
35 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001, p. 44. 
36 SCAFF, Fernando Facury. Ensaio sobre o conteúdo jurídico do princípio da lucratividade. In MAUÉS, 
Antônio G. Moreira (Org.). Constituição e Democracia. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 65. 
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próprias aos indivíduos que, logo no início perseguiam a consecução de melhores 

possibilidades de vivência e convivência. 

O Estado Liberal, caindo das mãos do monarca para as do povo passa a assumir 

então, alternativamente, três diferentes facetas, a do Estado Liberal de Direito, a do Estado 

Social de Direito e, por fim, a do Estado Democrático de Direito, cada uma das quais trazendo 

consigo um conteúdo peculiar que a torna menos ou mais interessante para determinado povo, 

a depender do momento histórico vivido pela comunidade que representa tal ou qual 

sociedade, sem esquecer do perfil ideológico assegurado pela mesma.37 

O Estado Liberal de Direito apresenta como nota característica maior, o teor 

liberal de sua legalidade, com o realce das chamadas liberdades negativas, que se operavam 

por meio da regulação mitigadora do labor estatal. O Estado Social de Direito, a seu tempo, 

aparece como decorrência das inovações operadas sobre aquele sistema e, aqui também 

estaremos diante de um modelo privilegiador da soberania e do arcabouço ideário liberal, 

entrementes, terão destaque as questões inerentes ao desenvolvimento das relações produtivas 

industriais e aquelas respeitantes às novas querelas surgidas em razão do citado padrão de 

desenvolvimento. 

Segundo Bolzan38, no primeiro instante – Estado Liberal de Direito – “a lei 

caracteriza-se como ordem geral e abstrata, regulando a ação social do não impedimento de 

seu livre desenvolvimento” e, no segundo momento – Estado Social de Direito – “a lei 

assume uma segunda função, qual seja, a de instrumento de ação concreta do Estado, 

aparecendo como mecanismo de facilitação de benefícios.” 

No Estado Liberal de Direito o ator principal será o indivíduo isolado, no Estado 

Social de Direito a primazia deixará de ser do indivíduo apenas, para incorporar-se ao grupo 

que vai ganhando corpo, unidade, a depender da evolução do movimento social que se instala 
                                                
37 MORAIS, José Luiz Bolzan de. Mediação e Arbitragem. Alternativas à Jurisdição. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1999, p. 63-64. 
38 Idem, ibidem, p. 65. 
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naquele ponto histórico. Por fim, é no Estado Democrático de Direito que iremos nos deparar 

com a passagem da atuação principal para toda a comunidade, tentando desprezar em 

definitivo, ao menos teoricamente, o destacamento das hierarquias sociais, tudo em busca da 

isonomia entre as pessoas. 

 

2.3. RELAÇÃO HISTÓRICA ENTRE ESTADO E TRIBUTO 

 

Definido e compreendido o Estado, deve ter espaço neste intervalo, a 

demonstração da relação existente entre Estado e Tributo, não esquecendo nunca que o tributo 

é importante para o Estado, na medida em que o mesmo somente sobrevive se possuir 

recursos disponíveis para arcar com a manutenção de suas necessidades. 

O Estado, repita-se, é formado pela união de homens – genericamente falando – 

e assim como nós, enquanto seres isolados, temos carências, em regra satisfeitas com o uso de 

dinheiro, também o Estado – coletividade de pessoas – seguirá esse exemplo. 

O tributo é apenas um dos elementos da atividade financeira do Estado, portanto, 

se já tínhamos tributo nos primórdios estatais, é conseqüência lógica considerar já naquela 

época a existência de outros elementos que nos reportem à atividade financeira, ou seja, se 

sabemos que num passado longínquo tínhamos tributo, temos uma forte pista de que também 

tínhamos outros dados conformadores da atividade financeira. 

Para Raymundo Juliano Feitosa39, a atividade financeira é tão antiga quanto o 

próprio Estado, sendo verdade que este surgiu para atender às demandas sociais, o que 

somente ocorre com recursos financeiros aplicados. 

Por isso afirmamos: onde existir Estado, existirá tributo, existirá atividade 

financeira, ainda que manifestada de maneiras distintas. 
                                                
39 FEITOSA, Raymundo Juliano Rêgo. A Constituição Financeira como questão crucial do Direito 
Constitucional. Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito. Nº 10, Recife: UFPE, 1999, p. 245. 
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Sabe-se que a origem histórica do tributo está diretamente relacionada com a 

evolução humana e do Estado, notadamente ocorrida com a passagem da espécie pelo período 

mesolítico. Evoluído o Estado, também, deverá se mostrar evoluído o tributo. 

O planeta começava a demonstrar sinais de modificações geológicas e 

ambientais, impulsionando o homem a migrar para a Europa e iniciar um processo de cultura 

mais desenvolvido, onde tinha início a economia produtiva. Com o fim da última idade do 

gelo, por volta do ano 18.000 a.C., a terra teria assumido a sua atual forma, propiciando 

situações, até então, impensáveis aos povos viventes. É na revolução neolítica, entretanto, 

também conhecida como idade da pedra polida, que se define com maior nitidez a aplicação 

do tributo – ainda que dotado de uma conotação distinta da atual – onde se deu o abandono e a 

passagem de um estado de selvageria, no qual o homem dependia essencialmente das dádivas 

naturais oriundas da fauna e da flora existentes, para um período em que tem início uma etapa 

de cultivo da terra e criação de animais.40 

O surgimento da agricultura permitiu ao homem uma configuração totalmente 

nova do solo, criando o imperativo da sedentarização, em virtude da necessidade de empregar 

maiores cuidados e tempo às culturas desenvolvidas. Era a valorização da terra como 

instrumento de produção. As terras passaram a ser ocupadas, e cada vez mais era necessária a 

busca de piso virgem para a sobrevivência. As guerras tornaram-se inevitáveis, na medida em 

que as hordas se uniam em tribos para o plantio e a defesa dos seus espaços e de todo o 

maquinário produtivo. Vencido o duelo, exclusivamente em função da sua derrota, deveria o 

vencido prestar tributo ao vencedor, consistente tal exação em terras, bens de produção e, 

posteriormente, no próprio trabalho forçado e não remunerado, que nada mais era do que o 

escravagismo. Estávamos na idade antiga, interregno compreendido entre o início do IVº 

                                                
40 CÁCERES, Florival. História Geral. São Paulo: Moderna, 1990, p. 2. 
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milênio a.C. e o ano 476 d.C., entre o aparecimento das primeiras civilizações orientais e a 

queda do império romano.41 

Percebe-se, então, que a exigência de tributos, em regra, não ocorria entre 

pessoas da mesma sociedade ou tribo, mas dos estranhos àquela comunhão igualitária, se 

resumindo a, com fundamento exclusivamente na força, exigir-se compulsoriamente algo, 

sem que se desse qualquer contrapartida ao prestador, o que conferia ao tributo caráter 

precipuamente penal, quando analisado sob o prisma do sujeito passivo. 

Tal prática era corrente entre as civilizações antigas existentes nesse período, 

como os egípicios, os hebreus, os fenícios, os persas, os gregos, e os famosos romanos, que 

arrimaram o patrocínio de sua magna expansão e elevado poderio econômico, em grande 

escala, na tributação imposta aos povos por eles dominados após as conquistas realizadas. 

Nessa quadra foi criada a figura do Publicano, pessoa natural do povo conquistado, 

responsável pela arrecadação dos tributos junto aos seus compatriotas e o seu repasse ao 

império romano.  

Sem a tributação a evolução não teria ocorrido. À época já existiam regras legais 

vigentes em Roma e, sobre o tema, as jurisprudências romanas, também, não podem ser 

esquecidas. Manifestação da prudência empregada na aplicação do Direito que, como objeto 

cultural, trazia consigo o encargo de os ditames jurídicos serem empregados com zelo, ética e 

ponderação, ou seja, com prudentia, que consistia apenas num mapa regulativo geral, vez que 

a legislação estava restrita a matérias especiais.42 

Nota-se, ainda, que a definição de tributo demoraria a coincidir com a acepção 

listada no artigo 3º do Código Tributário Nacional de 1966, onde temos o tributo como 

                                                
41 ATALIBA, Geraldo. Notas Introdutórias ao Direito Tributário. Revista da Secretaria de Assuntos Jurídicos 
da Prefeitura Municipal do Recife. Nº 3. Recife: CEPE, Janeiro-1975, p. 205. 
42 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, Decisão, Dominação. São 
Paulo: Atlas, 2001, p. 56. 
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prestação de modo eminentemente pecuniária prestada pelo súdito – sujeito passivo – ao ente 

estatal por ele composto ou aos seus prepostos – sujeito ativo. 

Com a chegada da idade média, período compreendido entre a queda do império 

romano do Ocidente, no século V, após a invasão dos bárbaros, e a queda de Constantinopla, 

no século XV, ocorreu o fenômeno da supervalorização da terra, que superou até mesmo o 

valor atribuído aos bens de produção. A terra perdia o seu importe instrumental, enquanto 

ferramenta de manutenção, para tornar-se forma de riqueza em si mesma. 

Veio o feudalismo, e com ele a tributação adquiriu novas formas de imposição, 

na medida em que a sociedade feudal e o próprio Estado vigente, passavam a adotar uma 

formatação distinta das anteriores. 

As propriedades rurais possuíam autonomia em relação ao poder político central, 

e os senhores feudais cobravam tributos dos que residiam em suas terras ou delas se 

utilizavam, sendo a tributação travestida de ofertas, doações, dádivas, dons e nomenclaturas 

as mais variadas.  

Com a baixa idade média, renasceu o comércio. A moeda, concomitantemente 

com a troca, era utilizada, ainda que excepcionalmente, no pagamento dos dízimos à Igreja 

Católica, que não deixavam de ser uma forma de tributo. As leis vigentes no interior dos 

feudos eram ditadas arbitrariamente pelo próprio senhor feudal, colocando o Estado 

organizado na posição de mero coadjuvante alopoiético que, juntamente com a igreja oficial, 

especificava normas de cunho pseudo-jurídico, nada mais do que prescrições religiosas 

firmadas em bases morais do interesse dos nobres e clérigos que buscavam, assim, a 

permanência no poder em detrimento da agonia do povo de forma geral.43 

Em sua maior parte, os tributos pagos em tais períodos históricos, além da mera 

sobrevivência ou incolumidade física dos pagadores e de suas famílias, nenhum benefício 

                                                
43 FRANCO JÚNIOR, Hilário. Virando Séculos. O Ano 1000, Tempo de Medo ou Esperança. São Paulo: 
Companhia das letras, 1999, p. 28-29. 
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conferiam aos mesmos. A Igreja, diferentemente da praxe política de então, vinculou os 

tributos – chamados indulgências – à salvação da alma, à redenção dos pecados, ou a alguma 

contraprestação metafísica desejada pelos contribuintes e, segundo a cultura daquele 

momento, possível de ser atribuída apenas com a intervenção do clero. 

Eis que chega a idade moderna, e com ela a valorização do dinheiro em 

detrimento da terra, pondo em “xeque-mate” o regime feudal que não resistiu à expansão 

marítima e comercial, ao mercantilismo, ao renascimento, à reforma protestante e à reforma 

científica do século XVII.44 

A tributação começava a deixar, a partir de então, de ocorrer com base na força, 

na dominação, para ser restrita à lei, que era colocada como firmamento do exemplar de 

Estado que se gerava. O ordenamento jurídico seria baseado em leis, elaboradas com 

sustentação em formas e objetivos eleitos pela Constituição, adquirindo independência dos 

conceitos referentes aos demais sistemas de outrora. 

Em síntese apertada, a idéia central que deve passar a nortear o atual período, é a 

do Direito sobreposto à violência e ao poder brutal do arbítrio que em momentos de vigor do 

Estado absoluto, foram utilizados de forma desumana e indiscriminada, como artifício para 

subjugar os mais fracos aos mais fortes, pelo simples fato de serem mais fortes. 

A evolução do conceito de tributo, como visto, acompanhou a evolução dos 

próprios modelos de Estado, passando a ser destinado aos mais diversos fins encampados por 

duvidosas e inconseqüentes orientações ideológicas politicamente defendidas por tipos 

estatais também diferentes, sendo fácil perceber, em muitos casos, a distância existente entre 

o objetivo buscado pelo Estado através do emprego daquele tributo e as prioridades reais dos 

sujeitos passivos e da população em geral. 

                                                
44 AQUINO, Rubin, et al. História das Sociedades. Das Sociedades Modernas às Atuais. Rio de Janeiro: Ao 
Livro Técnico, 1988, p. 8-10. 
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A análise que fazemos nos reporta hoje, cada vez mais, ao modelo de Estado 

brasileiro e ao tipo de manipulação emprestada aos tributos em nossa Ordem pátria. Ora, se o 

nosso Estado de fato evoluiu, também deverão se mostrar amadurecidas as necessidades que 

serão satisfeitas por meio dos tributos que tanto oneram o nosso povo. 

É bom ter em mente que o tributo, ao menos em tese, possui hoje a finalidade 

constitucional de satisfazer necessidades públicas, constituindo-se como a mais importante 

fonte de recursos hábeis ao custeio de despesas úteis à manutenção ou mesmo ao crescimento 

do Estado. Tributo justo que satisfaz despesa pública útil é exemplo de atividade financeira 

evoluída em Estado evoluído. 

 

2.4. REFLEXOS DO CAPITALISMO LIBERAL NO CURSO EVOLUTIVO DO ESTADO 

 

O Brasil é Estado capitalista. Lembremos que Raymundo Juliano Feitosa45 

informa o Estado capitalista como “uma forma institucional de poder político que se encontra 

dirigida por quatro elementos ou condições funcionais”, quais sejam, produção privada, 

restrições tributárias, acumulação e legitimação democrática. 

O primeiro elemento – produção privada – aduz que a produção e controle dos 

meios produtivos estão sob a égide da iniciativa privada, não cabendo ao poder político tomar 

decisões significativas a esse respeito. As restrições tributárias, segundo o autor, traduzem a 

dependência, ainda que indireta, mantida entre o poder político e a acumulação privada, uma 

vez que é justamente sobre a acumulação de capitais efetuada pela iniciativa privada que 

deverá se dar a imposição fiscal estatal, fonte do maior e mais importante volume de recursos 

usados pelo poder público na realização de seus fins. A acumulação privada, desde que 

módica e razoavelmente levada a efeito, sem exageros e concentrações exacerbadas contrárias 

                                                
45 FEITOSA, Raymundo Juliano Rêgo. A Ordenação da Atividade Financeira e Tributária do Estado. Diké. 
Revista Jurídica do Curso de Direito da UESC. Nº II. Ilhéus: UESC, 2000, p. 211. 
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à redistribuição, já vimos, é fundamental, pois sem ela o Estado, enquanto instituição, 

fatalmente se enfraquecerá em face da ausência de bases imponíveis, pelo que, tal elemento 

guarda conexão muito maior com a sobrevivência do aparato estatal do que com alguma falsa 

noção de classes ou estamentos sociais do Estado. Por fim, a legitimação democrática, é 

voltada para oferecer condições suficientes de controle estatal àqueles que ocupam assento 

político como representantes das massas.46 

O tempero desses elementos condicionará o “jogo decisório” que ditará as 

despesas públicas a serem priorizadas pelas normas orçamentárias. Mesmo em meio a uma 

sociedade cada vez mais pluralista e híbrida, Fernando Rezende47 considera a existência de 

pelo menos seis classes participantes daquele processo que ele mesmo chamou de “jogo”. São 

elas: Os políticos ou legisladores, que fazem as escolhas majoritárias no Congresso Nacional, 

através da aprovação dos textos normativos, na forma dos artigos 59 e seguintes da 

Constituição de 1988; os burocratas, atuantes da alta gerência do Executivo, agindo na órbita 

orçamentária como agentes patrocinadores dos parlamentares; o Presidente da República com 

autoridade relativa para ditar as normas do “jogo”, consistente na faculdade de veto e sanção; 

os juízes dotados de competência para rever, e até modificar, as decisões dos legisladores e do 

Presidente da República; os grupos de interesses particulares, apresentando suas demandas 

preferencialmente admitidas pelos demais grupos em função do seu poderio econômico e, por 

fim, os cidadãos, os quais, através do voto, compõe a representação legislativa e executiva. 

Dentre esses seis grupos, destacamos o interesse das castas privadas que 

acumulam maior quantidade de capital, apresentando as suas demandas aos políticos ou 

legisladores, atuando com uma força de convencimento econômico muito maior do que a 

força dos cidadãos que, em nosso padrão limitam-se, no mais das vezes, a tão só, depositar o 

seu voto nas urnas em período eleitoral e dificilmente conseguem cobrar resultados dos que 
                                                
46 Idem, ibidem, p. 211. 
47 REZENDE, Fernando; CUNHA, Armando (Coords.). Contribuintes e Cidadãos. Compreendendo o 
Orçamento Federal. Rio de Janeiro: FGV, 2002, p. 66. 
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elegeram, dificilmente conseguem inserir nas peças orçamentárias as despesas públicas que 

diretamente lhe interessam, ainda mais no molde capitalista-liberal de Estado praticado em 

nossos dias. 

Essa já era a preocupação de Max Weber48: 

 

A eleição e a votação popular obrigatória constituem o pólo oposto da 
condição muitas vezes lamentada de que o cidadão, no Estado parlamentar, 
não faz politicamente nada além de enfiar numa urna, de tempos em 
tempos, uma cédula eleitoral... 
 
 

Não podemos nos esquecer, também, que é atrelado ao Estado Liberal que se 

desenvolve o capitalismo liberal, na quadra compreendida entre o fim do século XVIII e a 

primeira metade do século XIX, fixando as noções de minimalismo e neutralidade da 

atividade financeira, fortalecido pela Revolução Industrial, e buscando sempre o aumento do 

capital, através do lucro que, no mais das vezes, se traduzia na figura da mais-valia.49 

De alguma maneira o capital precisaria ser explorado, o que gerava hipóteses 

diversas – muitas injustas – de empreendimentos econômicos. Os trabalhadores, proprietários 

apenas da força e da habilidade de trabalho, isto vendiam aos empresários, donos das 

máquinas e demais instrumentos produtivos. Como haviam mais empregados – e, por 

conseguinte, mais força para trabalhar – do que empresas para empregá-los, a retribuição 

ofertada pelos industriais, senhores do capital, foi diminuindo – uma espécie de lei da oferta e 

da procura – fazendo surgir um vasto exército de reserva e uma legião de marginais o que, 

infelizmente, impulsionava os empresários a tratar com absoluto desdém os empregados que, 

enfraquecidos, nada podiam reivindicar, permanecendo à mercê de, a qualquer instante, serem 

substituídos, como meras peças de reposição. O Estado, mantendo o princípio da liberdade 

                                                
48 WEBER, Max. Economia e Sociedade. Volume II. Tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. São 
Paulo: UnB, 2004, p. 577. 
49 GODOI, Marciano Seabra de. Justiça, Igualdade e Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 1999, p. 177. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

36 

contratual, nada fazia. O caos, por sua vez, se aproximava a passos largos, ameaçando o 

próprio regime, sendo necessárias mudanças.50 

As duas guerras mundiais e a condição de miséria e exploração em que grande 

parcela da humanidade foi lançada, forçou o Estado a ser repensado, inclusive passando a 

interferir mais contundentemente nos negócios desenvolvidos entre os particulares. 

A intervenção do Estado na economia se fez imperativa, como medida de 

equilibrar as relações entre os envolvidos nas atividades de produção e mercado, bem como 

promover o restabelecimento das balizas do sistema que, daí em diante, passou a funcionar 

com a ingerência – não total – do Estado nas relações privadas, inclusive como estratégia de 

prover bens públicos em quantidade e qualidade satisfatórias à comunidade. A reestruturação 

das empresas arrasadas pelas sucessivas crises decorrentes das guerras compeliu a adoção de 

novas táticas, inclusive tributárias, como, por exemplo, a introdução de conteúdo extra-fiscal 

nas exações. Tal modelo caracterizou-se como a opção necessária ao mantimento do sistema 

capitalista, onde foram estipuladas políticas de reconstrução das fontes produtoras de capital 

aliadas à racionalização e humanização dos meios de produção, disciplinando as relações 

entre o capitalista e a classe proletária e mitigando, assim, os conflitos que punham em risco a 

estabilidade social.51 

Fato é que, no Brasil capitalista, infelizmente, o Estado social, aparentemente, 

não passou de uma tímida silhueta teórica em que os resultados práticos tardaram a aparecer – 

se é que apareceram mesmo – sucumbindo, logo depois, ao retorno de um tipo liberal no qual 

convivemos em uma situação de latente dominação patrimonial e clientelista que oferta 

                                                
50 SCAFF, Fernando Facury. Ensaio sobre o conteúdo jurídico do princípio da lucratividade. In MAUÉS, 
Antônio G. Moreira (Org.). Constituição e Democracia. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 64-73. 
51 Idem, ibidem, p. 79. 
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margem a inúmeras distorções como corrupção e troca de favores numa confusão entre a 

coisa privada e a pública.52 

A entrada em crise do Estado intervencionista, também chamado de Estado 

provedor do bem estar social, no século XX, no início dos anos 80, proporcionou a ascensão 

política de coalizões de direita e centro-direita, em que a privatização de empresas públicas 

entrou na ordem do dia, juntamente com uma política de maior ortodoxia fiscal, ocasionando 

crises em âmbitos considerados primordiais como, e.g. o previdenciário, radicalmente 

prejudicado em virtude da insuficiência de recursos públicos. 

A intromissão de iniciativas privadas chega ao ponto culminante de, atualmente, 

verificarmos que setores indispensáveis foram dominados, amplamente, por instituições 

privadas. Por exemplo, o campo da saúde foi controlado pelos chamados planos ou seguros de 

saúde, vendidos a “preço de ouro” aos cidadãos. A segurança cada vez mais é entregue às 

empresas privadas de segurança, num nítido retrato de falência da atuação do Estado. A 

educação pública, nos seus níveis de base, é, em regra, sinônimo de educação ruim. 

Resumindo, as demandas mais proveitosas aos cidadãos não estão sendo alvo de despesas 

públicas eficientes. 

Aliado ao sucateamento dos bens proveitosos à satisfação das necessidades 

públicas e à ausência do Estado, dia após dia, verificamos o aumento constante dos tipos de 

imposição tributária que recaem sobre os cidadãos, num modelo perverso, semelhante àqueles 

vividos em períodos de arbítrio, como os narrados no item anterior. 

Pagamos muito e recebemos pouco ou quase nada do Estado capitalista e liberal 

brasileiro. 

O que fazer? É o retorno ao liberalismo, ou, tão somente, neo-liberalismo – que, 

em fato, nunca passou de uma reedição do termo liberalismo – onde, em termos práticos, 

                                                
52 RIBEIRO, Ricardo Silveira. Fundamentos Teóricos da Reforma do Estado no Brasil: uma análise crítica. 
Revista da Secretaria de Assuntos Jurídicos.  Nº 09. Recife: Prefeitura do Recife, Janeiro 2002, p. 139. 
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aqueles grupos de interesses privados, que possuem capital, acessam a satisfação de suas 

necessidades e os demais sofrem as implicações lógicas de necessidades não satisfeitas ou mal 

satisfeitas, por despesas públicas pouco úteis ou mesmo inúteis, não obstante cumprirem com 

os deveres cívicos que lhes são arrogados, pagando, inclusive, tempestiva e regularmente os 

seus tributos. 

Os defensores de tal modelo defendem, entretanto, intensamente o mesmo, 

pregando, inclusive, a sua viabilidade como arquétipo que possuiria considerável viés social. 

Neste sentido: 

 

O Estado tem que usar o seu poder tributário, as medidas de política 
econômica, os instrumentos de redistribuição de renda e os incentivos que 
estão ao seu alcance para encurtar essa distância – tanto a nível pessoal, 
fortalecendo o poder aquisitivo e ampliando o mercado interno, como a 
nível espacial, aproximando as regiões dramaticamente separadas por níveis 
de desempenho e de conhecimento.”53 

 
 

Sabemos que a Constituição Federal, nos artigos 170 e seguintes, consagra a 

ordem econômica brasileira como liberal, porém, a mesma Constituição, em seu artigo 6º, 

assegura um perfil de providência para o Brasil, num límpido confronto de idéias 

aparentemente dissonantes e não conjugáveis. 

Uma coisa é certa, como veremos mais à frente, a função teórica maior do 

modelo estatal abraçado pelo Brasil é exatamente, através dos tributos coletados – restrições 

tributárias nos dizeres de Raymundo Juliano e Claus Offe – manter possível os demais 

elementos capitalistas e, paralelamente, satisfazer as necessidades públicas, genéricas, que são 

próprias a todos os indivíduos componentes do Estado arrecadador e gerenciador de tais 

receitas. O artigo 6º da Constituição Federal encarta a saúde, a segurança e a educação, dentre 

outros, como exemplos de direitos sociais – direitos fundamentais de 2ª dimensão – cujo 

provimento efetivo é responsabilidade do Estado que deve, enquanto ente democrático de 
                                                
53 MACIEL, Marco. Liberalismo e Justiça Social. Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 1987, p. 47. 
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direito, aplicar os recursos angariados exatamente na busca do bem e da isonomia daqueles 

que o fazem. 

Se não for assim, seremos forçados a anuir com Marx, asseverando que o Estado 

não passa mesmo de uma ferramenta política manipulada pelos detentores do poder para 

acossar a maioria que sofre calada em meio às crises instaladas entre as classes mais e menos 

abastadas. 

De toda sorte, mesmo diante de tantas adversidades, preferimos seguir caminho 

diferente do de Marx, posto que, em nossa realidade brasileira e capitalista tem lugar 

garantido a reflexão de Miguel Reale54, para quem, nosso Estado encampou a forma “de 

Direito”, havendo sido livremente constituído com esteio na lei, disciplinadora de todas as 

suas atitudes e decisões, sendo certo, ainda, que essa lei, consoante o mesmo autor, deve ser 

útil à implantação de valores concretos de igualdade em função precisamente da soma com a 

Democracia, ou seja, mais do que mero Estado capitalista, o Constituinte de 1988 nos fez 

Estado Democrático de Direito.  

Por isso tudo, Canotilho55, em uma de suas teses, sustenta que a lei num Estado 

Democrático de Direito “não é acto de livre constituição, mas uma actividade positiva e 

negativamente, determinada pela lei fundamental”, sendo não menos correto asseverar que em 

nossa Nação deve-se legislar em atenção às determinantes objetivadas no artigo 3º de nossa 

Lei Fundamental – Constituição de 1988 – e isto porque as “imposições constitucionais são 

ordens de actuação positiva dirigidas sobretudo ao legislador.56 

 

 

                                                
54 REALE, Miguel. Crise do Capitalismo e Crise do Estado. São Paulo: Senac, 2000, p. 37. 
55 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Contributo para a 
compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra, 1994, p. 479. 
56 Idem, ibidem, p. 480. 
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3. AS PRÁTICAS REALIZADAS PELO ESTADO BRASILEIRO EM CONFRONTO COM A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

3.1. INFLUÊNCIAS RECEBIDAS DE NOSSO COLONIZADOR 

 

O artigo 1º da Constituição Federal brasileira de 1988 consagra a República 

Federativa do Brasil como Estado Democrático de Direito. Tal dispositivo aparentemente faz 

par com o artigo 2º da Constituição Portuguesa de 1976, ora em vigor, que reza: 

 
A República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático, baseado na 
soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política 
democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e 
liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, 
visando a realização da democracia econômica, social e cultural e o 
aprofundamento da democracia participativa. 
 
 

A influência portuguesa no direito brasileiro é insofismável, tanto que Pontes de 

Miranda57 escreveu artigo no qual destacou vários exemplos de espécies legais, dispositivos 

normativos e institutos jurídicos vigentes em Portugal que acatamos58 em nosso ordenamento 

pátrio, sem esquecer de mencionar a influência recebida pelo direito português – e por tabela 

pelo nosso direito – dos direitos romano, germânico e canônico: 

 
O direito brasileiro não é uma realização posterior ao Sete de Setembro. 
O direito brasileiro tem sua grande fonte, portanto, no direito português, 
velho de séculos e de si com raízes no velho direito que os romanos 
trouxeram à Ibéria e os conquistadores germanos e árabes não destruíram.59 
 
 

O Constituinte luso, também, foi enfático ao apontar a insuficiência do Direito 

para a boa ordem de um determinado Estado, daí porque acresceu à expressão “Estado de 

                                                
57 MIRANDA, Pontes de. A Influência Portuguesa no Direito Brasileiro. Revista Jurídica. Nº 116. Rio de 
Janeiro: IAA, 1972, p. 11. 
58 DANTAS, Ivo. O novo constitucionalismo do século XIX: Sentimento e pensamento constitucionais no Brasil 
– 1808 a 1822. Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito. Nº 11, Recife: UFPE, 2000, p. 159-164. 
59 REIS, Arthur Cezar Ferreira. História do Direito Luso-Brasileiro. Revista Jurídica. Nº 116. Rio de Janeiro: 
IAA, 1972, p. 178. 
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Direito” o complemento “Democrático”, deixando à margem de qualquer pretensão politica, 

eventuais afirmações ditatoriais que pudessem, doravante, ser erigidas contra o povo 

português. 

A Constituição brasileira, por sua vez, ao inverter os pólos das palavras, declara 

o Brasil, primeiro de tudo, um Estado Democrático. 

Democracia e Direito, Direito e Democracia. De certo, a eleição foi similar, 

porém, a importância dada a tais princípios possivelmente não tenha sido a mesma, tanto é 

assim que, em Portugal, o Direito vem primeiro, ao passo que, no Brasil, tem primitivo lugar a 

Democracia. Isto, ao menos, no plano das palavras. 

Ora, é possível que os portugueses tenham julgado insuficiente considerar-se um 

Estado de Direito, devendo tal Estado, além de ser originado e regido pelo Direito, também, 

ser Democrático, ou seja, em outras palavras, os portugueses podem ter dito a seguinte 

mensagem: o Direito vem primeiro, porém, jamais admitiremos o despotismo, em hipótese 

alguma. Não bastou para os portugueses terem qualquer tipo de Estado de Direito. Uma vez 

que a Lei e o próprio Direito podem legitimar, até mesmo, como disse Kelsen, uma Ordem 

promovida por salteadores e golpistas60, fez questão que o Estado seja também Democrático.  

O Constituinte brasileiro, por sua vez, ao inverter os pólos das palavras 

Democrático e Direito, talvez, tenha buscado, em virtude do momento histórico que vivia – 

posto que acabávamos de sair de uma ditadura militar – asseverar com máxima potência e 

vivacidade a repulsa aos modelos não democráticos como o que acabava de passar e, por isso, 

mais importante era abonar primeiramente a Democracia, para depois, aduzir que o Direito 

também constituiria base do nosso Estado.61 

                                                
60 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, p. 49. 
61 DALLARI, Dalmo de Abreu. Estado de Direito e Cidadania. In GRAU, Eros Roberto (Org.). Direito 
Constitucional. Estudos em Homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 196-197. 
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Repita-se, é fato que, tanto a Constituição portuguesa de 1976 quanto a brasileira 

de 1988, surgiram como superação de um momento ditatorial, revestindo um perfil dirigente 

importante para a transposição das práticas vividas naqueles instantes históricos negativos, 

vinculando, para tanto, as ações que deveriam ser tomadas pelo legislativo na condução dos 

novos rumos do país. 

Rememorando, em Abril de 1976 quando foi promulgada a Constituição 

portuguesa, ganhou lugar um acirrado debate acerca da natureza das normas inseridas na 

Carta que àquela altura surgia. Os constitucionalistas mais ortodoxos defendiam a existência, 

num único texto, de duas constituições, uma de teor democrático e liberal e outra de caráter 

dirigente e autoritário, está última criticada em face das vinculações e limites impostos ao 

labor do Parlamento. Hoje, não resta mais dúvida, a Constituição dirigente prevalece. Essa 

discussão, já superada em Portugal, ainda encontra lugar em nosso Brasil atual, prova disso é 

a realidade mostrada ao longo deste trabalho, onde revelamos a ilegitimidade da atividade 

financeira quando confrontada com a direção constitucionalmente arrostada.62 

Em todo o caso, é justificável a diferença evolutiva entre essas duas nações, pois 

a Carta portuguesa surgiu doze anos antes da brasileira. 

Como disse Canotilho63: 

 

A concretização das imposições constitucionais é, no plano jurídico, um 
processo e não um acto, é uma seqüência de actualização e não um 
“estampido” isolado; no plano político ela é luta democrática 
quotidianamente renovada no sentido de realização dos fins e tarefas 
constitucionais. 
 
 

É conteúdo próprio de todo e qualquer Estado Democrático de Direito organizar 

no corpo do seu ato constitucional, pelo menos, o poder político daquele Estado e um rol de 

                                                
62 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (Org.). Canotilho e a Constituição Dirigente. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, p. 4-8. 
63 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Contributo para a 
compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra, 1994, p. 480. 
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direitos e garantias fundamentais de natureza individual ou social, possibilitando ser 

prestigiada, dessa maneira, o que se chama de Constituição material.64 

Raymundo Juliano Feitosa65 compartilha a idéia de que existe um íntimo nexo 

entre o surgimento dos Estados Democráticos Constitucionais e as matérias de cunho 

financeiro insertas em suas Constituições, sendo verdade que a luta pelas liberdades 

individuais coincide com a formulação de normas respeitantes à atividade financeira. 

Ademais, deixando de lado outros conceitos de Estado para abraçar o 

Democrático de Direito, sobrelevamos a importância da vontade popular e da indispensável 

legitimação dos objetivos que deverão receber os tributos arrecadados – também 

legitimamente – pelo Poder Público. 

O voto do cidadão posto nas urnas deixa de ser mero ato formal praticado em 

períodos previamente definidos na legislação eleitoral para ser chancela e apoio máximo de 

um mandato que pode, e deve, em nome da legitimidade, ser cassado ou revogado a partir do 

instante em que não for honrado pelo grupo dos políticos e legisladores, bem como, pelo 

Executivo. Dessa maneira, a despesa pública defendida pelo cidadão terminará sendo 

prestigiada no corpo do orçamento público, em detrimento do lobby econômico perpetrado 

por outros grupos privados defensores de interesses não comuns.66 

Tudo isso existirá como conseqüência da materialização da Democracia e do 

Direito que no Brasil precisam conviver com o capitalismo e o liberalismo, sem que, na 

medida do possível, haja qualquer ruptura entre as partes e os interesses envolvidos no 

Sistema. 

 

 

                                                
64 BADÍA, Juan Ferrando. Teoría de la Constitución. Valencia: Tirant lo Blanch, 1992, p. 113. 
65 FEITOSA, Raymundo Juliano Rêgo. A Constituição Financeira como questão crucial do Direito 
Constitucional. Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito. Nº 10, Recife: UFPE, 1999, p. 245. 
66 REZENDE, Fernando; CUNHA, Armando (Coords.). Contribuintes e Cidadãos. Compreendendo o 
Orçamento Federal. Rio de Janeiro: FGV, 2002, p. 66. 
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3.2. O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ARQUITETADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE 1988. REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

 

O Estado Democrático de Direito, de modo geral, vem com a missão de superar 

em qualidade as espécies que lhe antecederam – Estado Liberal e Social de Direito – sendo 

qualificado pelo termo “Democrático” que segundo Lenio Streck67: 

 
vai muito além de uma simples reduplicação das exigências e valores do 
Estado Social de Direito e permite uma práxis política e uma atuação dos 
poderes públicos que, mantendo as exigências garantísticas e os direitos e 
liberdades fundamentais, sirva para uma modificação em profundidade da 
estrutura econômica e social e uma mudança no atual sistema de produção e 
distribuição de bens. 

 
 

Os fins de um Estado desse tipo, portanto, não podem ser quaisquer fins, mas 

fins especiais, mais prestigiosos e humanamente proveitosos ao bem estar social, ao bem 

comum temporal. 

O artigo 1º, caput e parágrafo único, da Constituição Federal brasileira de 1988, 

dentre outras coisas, também consagra o país como Estado Democrático de Direito que 

abraçou de maneira coligada os modelos participativo e representativo de desempenho do 

Poder. A idéia de Democracia assimilada em nossa sociedade baseia-se, primordialmente, na 

tese de que a voz da maioria deve prevalecer sobre as intenções da minoria, afinal de contas, 

isso também é legitimação democrática, elemento de um estado capitalista – ver item 2.4. O 

padrão das eleições e o voto direto, atualmente desenvolvidos em nosso Brasil, tornados, 

inclusive, cláusula pétrea pelo artigo 60, §4º, inciso II da CF/88, desenha muito bem o tipo 

democrático que prevalece entre nós. 

Mesmo a nossa democracia sendo paralelamente participativa e representativa, a 

praxe tem apontado para a quase absoluta sobrelevação da representação sobre a participação 

                                                
67 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Uma nova crítica do Direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 142-143. 
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direta e isso, ou por dificuldades operacionais práticas ou, mesmo, por ausência de vontade 

política em aplicar mecanismos participativos de manifestação democrática, dos quais são 

exemplos o plebiscito e o referendo.  

A preocupação pela não utilização efetiva da democracia participativa popular, 

levou Roberto Amaral68 a escrever algumas linhas sobre a temática, nas quais chega a afirmar 

que a Democracia Representativa, se ainda não morreu, estaria fadada inevitavelmente à 

morte. Para o autor em tela, a democracia representativa conteria uma contradição 

irreversível, qual seja, a impossibilidade de representação legítima, pelo que, a cada dia se 

torna mais usual a eleição de candidatos com uma proposta de governo nunca levada a efeito 

ou, então, parlamentares que “dançam” de um partido para o outro ignorando qualquer 

interesse, menos o pessoal e o dos grupos que o sustentam economicamente. 

Roberto Amaral69 finaliza afirmando que democracia rima com participação, 

chegando a ser uma tautologia o termo “Democracia Participativa”, tudo isso conduzindo a 

uma completa possibilidade de legitimação das atitudes governamentais e implementação de 

um autêntico direito fundamental de 4ª dimensão. 

Não defendemos nesta estação de maneira integral as idéias de Roberto Amaral, 

mas, também, não nos negamos a conhecê-las, até porque, nos trazem à mente as críticas de 

Tocqueville, redigidas no século XIX, onde, analisando a Democracia na América do Norte, o 

autor inglês já frisava que é “ímpia e detestável a máxima de que, em matéria de governo a 

maioria tem o direito de fazer tudo.”70 Para ele “nos Estados Unidos, quando a maioria fixou-

se definitivamente sobre uma questão, não se discute mais.”71 

                                                
68 AMARAL, Roberto. A Democracia Representativa está Morta; Viva a Democracia Participativa! In GRAU, 
Eros Roberto (Org.). Direito Constitucional. Estudos em Homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: 
Malheiros, 2001, p. 46. 
69 Idem, ibidem, p. 48. 
70 TOCQUEVILLE, Alexis. A Democracia na América. Leis e Costumes. Tradução de Eduardo Brandão. São 
Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 294. 
71 Idem, ibidem, p. 297. 
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Tudo isso é dito a propósito de registrar um problema relevante, que diz respeito 

às maneiras como os Estados, principalmente os Democráticos de Direito, ao longo dos 

tempos, buscam legitimar as suas diversas decisões. O Estado, que existe sob o império da lei 

ofertando proeminência ao Parlamento e às normas formalmente por ele positivadas, de fato, 

tende a ceder ou ser abalado diante das várias e inegáveis situações legais, porém 

materialmente ilegítimas, adotadas pelos representantes do povo, ocupantes do Poder 

Legislativo. 

Nessa esteira, Max Weber72 lembra que “a parlamentarização e a democratização 

não se encontram necessariamente em uma relação de reciprocidade, mas com freqüência se 

opõem uma à outra.” Em teoria, prossegue o autor em painel, o Parlamento, realmente seria 

instância indispensável à publicidade da administração, fixando o orçamento, debatendo e 

aprovando os projetos de lei, porém, tudo isso somente será viável se os mesmos forem 

“sinceramente democráticos e não, como acontece em regra, um mero disfarce de interesses 

do poder burocrático.”73 

Dessa maneira, enquanto entendemos o que seja o Estado Democrático de 

Direito em geral e o brasileiro em particular, aproveitamos para refletir sobre algumas 

imperfeições práticas que saltam aos nossos olhos, declinando aquilo que todos já sabemos: o 

nosso arquétipo é bom, mas ainda está longe de se tornar o que de melhor existe em matéria 

de Estado Democrático de Direito e o entrave mais grave, talvez, seja o da carência de 

legitimação, que prefere as vontades individuais e coletivas ao invés do querer comum. 

Não é por acaso que existe uma insatisfação tão notória, no campo tributário e 

financeiro, enfim, na esfera orçamentária, para com as decisões adotadas pela nossa 

Administração, cujos reflexos se apresentam no aumento das desigualdades sociais, 

conseqüentes, ao fim e ao cabo, da não efetivação dos ditames constitucionais. 
                                                
72 WEBER, Max. Economia e Sociedade. Volume II. Tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. São 
Paulo: UnB, 2004, p. 568. 
73 Idem, ibidem, p. 575. 
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3.3. MESMO PREVALECENDO A REPRESENTAÇÃO, A CONCEPÇÃO DO DIREITO DEVE SER 

LEGÍTIMA, DEMOCRÁTICA E JUSTA 

 

Enquanto a participação não se torna praxe em nosso país, como quer Roberto 

Amaral, o jeito é legitimar ao máximo o processo representativo. 

A respeito disso, João Maurício Adeodato74 cuidou de reproduzir três formas de 

legitimação, falando da legitimação tradicional, da dominação carismática e, por último, da 

legitimação legal-racional. 

A legitimação tradicional, pautada num mecanismo de simples continuidade de 

poder implantado muito tempo atrás e habitualmente acatado pelas massas, gera a aceitação 

inconteste das decisões exaradas pelos representantes do povo, mesmo que muitas vezes não 

signifiquem a melhor expressão da vontade dos mesmos, em síntese, a aceitação ocorre hoje, 

pelo simples fato de haver ocorrido no passado. A dominação carismática se baseia na 

admiração que os liderados nutrem pelo líder, o qual aproveitando-se dessa boa imagem 

pessoal detida junto às pessoas, tende a ver legitimadas as decisões que adota, ficando de fora, 

mais uma vez, a análise racional de conteúdo das suas ações. Enfim, a legitimação legal- 

racional, deixando de lado os fundamentos externos que acompanham os tipos anteriores, se 

funda apenas na pretensão de racionalidade, legalidade, impessoalidade e adequação das 

normas emanadas do centro de poder, através de veículos positivados pelo Estado, com 

fundamento em dois pilares básicos, quais sejam, a supremacia das fontes estatais do direito 

em prejuízo de outras fontes tradicionais e a pretensão de monopólio estatal na produção 

dessas deliberações normativas.75 

A democracia em um Estado como o nosso está ligada intimamente à criação das 

normas de direito que gozarão ou não da legitimidade social. 
                                                
74 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 100. 
75 Idem, ibidem, p. 100-101. 
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É por isso que, o mesmo Adeodato,76 aponta para a importância e distinção da 

fonte estatal do direito, que será posta em posição de destaque, sendo preferida em razão de 

outros manadeiros ou motivos, não exclusivamente oriundos da atividade estatal. Às fontes 

extra-estatais, portanto, cabe uma posição eminentemente subsidiária em contraste com a lei. 

O Código Tributário Nacional, por exemplo, que é lei em sentido formal e material – lei 

ordinária em sentido formal e materialmente lei complementar – disciplina, no título I do livro 

segundo, a aplicação em matéria tributária das demais formas de expressão do direito, que não 

sejam lei em sentido estrito, denominando tais instrumentos de “legislação tributária”. 

Buscar legitimidade para as normas jurídicas a partir de imperativos econômicos, 

sociais ou religiosos, dentre outros, é arriscado, uma vez que o assento constitucional, nesses 

casos, correrá sempre o risco de ser deixado de lado em nome da manutenção de alguma 

estabilidade estranha aos princípios da supremacia constitucional pondo em risco a segurança 

jurídica. 

De certa forma é o que noticia Geraldo Ataliba77, defendendo a exclusividade do 

estudo das normas atinentes à entrega de dinheiro ao Estado por disciplina jurídica: 

 
Daí o terrível engano dos que pensam que a economia e o direito podem 
estudar um mesmo objeto, o tributo, por exemplo, intercambiando 
informações, observações, princípios e técnicas de compreensão, operação e 
aplicação. 
 
 

Vale dizer, as sociedades formadas em países subdesenvolvidos atuais, dos quais 

é exemplo o Brasil, refletem sérios problemas de legitimidade, na medida em que, princípios 

como o da maioria e o da igualdade findam minados pelo manuseio escuso de informações 

privilegiadas e o relativismo de diferentes pontos de vista sobre uma mesma situação. 

                                                
76 ADEODADTO, João Maurício. Modernidade e Direito. Revista da ESMAPE. Nº 06. Recife: ESMAPE, 
Setembro/Outubro-1997, p. 258. 
77 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 22. 
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O próprio princípio da representação queda mitigado nessas hipóteses, 

diminuindo junto consigo a legitimidade das decisões legais, pois, ao invés de os eleitos pelo 

voto elaborarem normas em defesa dos reais interesses dos eleitores, os quais com base na 

maioria outorgaram seus mandatos, preferem ceder aos favores mútuos da minoria criando 

normas que atendem apenas aos poucos que melhor lhes “afagaram o ego”, incidindo mais 

uma vez naquele já falado sério problema da democracia representativa, o da legalidade 

carente de legitimação.78 

Legalidade e legitimidade apontam para a consecução de justiça. Em síntese, 

será legítima a lei capaz de gerar justiça quando aplicada. Sobre esse assunto, Hans Kelsen, 

chega mesmo a concluir um de seus ensaios79 afirmando que: “Iniciei este ensaio com a 

questão ‘O que é justiça?’ agora, ao final estou absolutamente ciente de não tê-la respondido.” 

Isto não significa que Kelsen despreze o tema da justiça, pelo contrário, pensamos que ele, 

envolvido com a sua Teoria Pura possa ter indicado a lei positivada como alternativa para 

aqueles que perseguem um conceito onde a forma, independente de seu conteúdo, seja 

bastante por si só. A norma fundamental Kelseniana80 pode, ainda, ser um forte indício de que 

a Teoria Pura também possui uma aguda carga metafísica, prova da complexidade e, por que 

não, até mesmo da impossibilidade de resolução prática da problemática imposta pelo tema. 

Segundo Kelsen, teríamos normas jurídicas de escalão inferior e normas de 

escalão superior até chegarmos à norma fundamental, ocupando o ápice na ordem de 

escalonamento. Tal ordem de escalonamento ofereceria resposta tanto à questão da validade 

das normas quanto ao quesito sobre a concretização do Direito. Ao analisarmos o 

ordenamento jurídico partindo das normas de escalão inferior para as de escalão superior, 

seria fácil verificarmos que, no momento em que uma norma do degrau inferior da escala é 

                                                
78 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 70-73. 
79 KELSEN, Hans. O que é Justiça? Tradução de Luiz Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 25. 
80 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, p 224. 
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considerada válida, considera-se, por implicação, como válida a norma superior que lhe dá 

suporte de validade. Por outro lado, na quadra que se percorre o caminho inverso, partindo-se 

das normas de escalão superior para as de patamar inferior, teremos verificado o fato de que, a 

norma inferior só existe por haver sido criada pela superior, regulando o Direito a sua própria 

criação, averiguando-se o fenômeno da progressiva concretização jurídica.81 

A norma fundamental, amparo das demais normas presentes no ordenamento, é 

enxergada como norma de natureza pressuposta, ou seja, não teria sido posta em vigor através 

de atos humanos. Kelsen, ao elaborar a tese da norma fundamental, fez absoluta questão de 

deixar bem claro que a mesma não se tratava de norma posta por ato de conduta humana. Para 

ele a norma é o sentido de um ato, por intermédio da qual, uma específica conduta é descrita, 

permitida ou facultada, no sentido de arrogada à competência de alguém. “Nesse ponto 

importa salientar que a norma como sentido específico de um ato intencional dirigido à 

conduta de outrem, é qualquer coisa de diferente do ato de vontade cujo sentido ela 

constitui.”82 

É de se apontar, a relevância da distinção entre a norma posta pelo homem no 

ordenamento e a norma pressuposta, em confirmação à teoria de Kelsen, segundo a qual uma 

norma recebe o seu fundamento de validez de outra norma, até a Constituição que, por sua 

vez, recebe seu fundamento convalidatório da pressuposta norma fundamental. Uma norma 

que fornece fundamento à outra é designada como norma superior, em confronto com aquela 

que dela recebe seu fundamento de validade. A norma fundamental é pressuposta, uma vez 

que não pode ser posta por uma autoridade.83 

A norma jurídica é o centro, tanto faz que seja elaborada por um Poder 

Legislativo legítimo ou por uma ordem de salteadores, pouco importa se o Poder Constituinte 

                                                
81 PEDROSA, Bernadette: Dois Estudos sobre Kelsen. A Interpretação Jurídica na Teoria Pura. Revista da 
Ordem dos Advogados de Pernambuco. Nº 21. Recife: Conselho seccional da OAB/PE, 1977, p. 275. 
82 PEDROSA, Bernadette. Dois Estudos sobre Kelsen. O Método Fenômeno Lógico na Obra de Kelsen. Revista 
da Ordem dos Advogados de Pernambuco. Nº 21. Recife: Conselho seccional da OAB/PE, 1977, p. 269. 
83 LACOMBE, Américo Masset. Obrigação Tributária. São Paulo: RT, 1977, p. 12-13. 
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que arrima a dita ordem reflete ou não bons valores para uma sociedade. O que importa para o 

autor de Viena é que as normas sejam eficazes, o que significa serem obedecidas pelas 

maiorias às quais tais mandamentos são impostos. Nesta estação, parece falecer perante a 

teoria de Kelsen, qualquer estima que possa ser aferida à vontade do povo, uma vez que a 

coação legal fará com que ela seja obedecida – mesmo quando injusta e não reta – não 

interessando o desejo das pessoas ou mesmo os seus conflitos. Repita-se, para a Teoria Pura 

de Kelsen interessa mais a validação formal e menos o conteúdo.84 

É por isso que não basta ser Estado formal de Direito, posto que, é possível 

legalidade sem legitimidade, principalmente se focarmos a legitimação como decorrência de 

mero procedimento. O Brasil precisa ter cuidado para não se tornar mero Estado formal de 

Direito ou mesmo Estado Legal, criador de normas legitimadas apenas por forma, traindo a 

Constituição sem um conteúdo democrático real encampado pela sociedade. 

 

3.4. TODO ESTADO DEMOCRÁTICO CARECE DO DIREITO E DEVE TER A LEGITIMIDADE 

COMO CAMINHO QUE CONDUZ AO BEM COMUM 

 

É sabido que a tese do Estado de Direito foi evoluída em larga parcela como uma 

forma de oposição à teoria do Estado Legal, este forjado sob os auspícios do ideário 

revolucionário francês de 1789. Não se deve confundir, então, Estado de Direito com Estado 

Legal – o Direito não se restringe apenas à lei. 

Por tudo isso, a partir do século XX logra-se por submeter a lei ao crivo do 

Direito o que, num primeiro instante, pode se considerar como manifestação de um profícuo 

                                                
84 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, p. 48. 
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remédio garantidor da implementação real da vontade popular, revelada através dessa 

discutida forma de governo, conhecida pelo nome de Democracia.85 

O fato é que, da vida em sociedade brota, além do Estado, também, o Direito, 

como instrumento regulador da conduta das pessoas que se comunicam e coexistem em um 

determinado conjunto humano posto sob a égide daquelas normas.86  

Muito se discute se o Estado é anterior ao Direito ou vice-versa. Em outras 

palavras, independentemente da resposta, tem lugar mais uma pergunta: o Direito se reduz ao 

Estado ou, ao revés, o Estado somente será organizado em face de normas de Direito que 

autorizem a sua construção?87 

É verdade que para alguns88, o Estado de Direito, inversamente do que a maioria 

imagina, teria a função de diminuir ao máximo a atuação dos cidadãos de um Estado, posto 

que a vontade do povo expressa através das normas legais emanadas da atividade parlamentar 

dos seus representantes, poderia a qualquer tempo ser substituída pelas decisões judiciais 

prolatadas por juízes que, ao contrário dos parlamentares, não são necessariamente eleitos 

pelo povo. 

Por outro lado, para Reale e a sua teoria tridimensional, o Estado seria, em 

verdade, uma realidade cultural e o Direito se constituiria a partir da integração gerada entre o 

ser e o dever-ser, sendo certo que tal síntese se operaria através da conexão de três elementos, 

“o fato integrado na norma exigida pelo valor a realizar.”89 Como fato devemos entender a 

realidade concreta, verificada empiricamente; a norma, por sua vez, corresponderia a 

idealidade, ou seja, aquilo que deve-ser. Quanto ao valor, o autor em painel entende que não é 

                                                
85 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 250. 
86 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2002, 
p. 2-8. 
87 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Lejus, 2002, p. 157. 
88 DALLARI, Dalmo de Abreu. Estado de Direito e Cidadania. In GRAU, Eros Roberto (Org.). Direito 
Constitucional. Estudos em Homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 196. 
89 REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 8. 
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correto confundi-lo com idéia, ou objetos ideais.90 O Direito tem lugar para obter a 

concretização das mais diversas necessidades humanas que mudam de acordo com a 

valoração ideológica presente na sociedade de uma determinada época, ou seja, os valores se 

alteram conforme a realidade cultural de cada instante histórico, motivando, assim, o 

conteúdo mutante da norma. 

Para a teoria bidimensional, que se contrapõe à tese de Miguel Reale, o Direito 

seria restrito apenas à junção entre o fato e a norma, uma vez que o valor estaria compondo o 

próprio elemento normativo, na medida em que, como se sabe, a norma é construída em 

atenção a critérios historicamente ditados e tal bagagem histórica já traria consigo os valores 

referentes àquela época em que se armou a norma. 

O Estado Democrático de Direito pode, assim, ser considerado decorrência da 

assunção e soma de dois princípios: o do Direito e o da Democracia. 

Sobre o Direito Tributário, num modelo de Estado Democrático e de Direito, 

temos a seguir a reflexão de Klaus Tipke e Douglas Yamashita91, que lembra a reflexão 

emanada de Reale: 

 
O Direito Tributário de um Estado de Direito não é Direito Técnico de 
conteúdo qualquer, mas ramo jurídico orientado por valores. O Direito 
Tributário afeta não só a relação cidadão/Estado, mas também a relação dos 
cidadãos uns com os outros. É direito da coletividade. 
Estados de Direito são obrigados a criar um Direito justo, inclusive um 
Direito Tributário justo. 

 
 

É por isso que não podemos esquecer o verdadeiro significado do termo Direito. 

Não nos parece correto o resumo do mesmo apenas à lei formalmente confeccionada 

conforme ditames estipulados em ato constituinte, tampouco, será adequada a denominação 

“de Direito” para toda e qualquer atitude jurisdicional. 

                                                
90 REALE, Miguel. Introdução à Filosofia. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 158-163. 
91 TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça Fiscal e Princípio da Capacidade Contributiva. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 15. 
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Assim como o vocábulo Estado, a palavra Direito também se mostra plurívoca. 

Não obstante, jamais poderemos afastar o Direito, notadamente quando casado à Democracia, 

da idéia de retidão, daquilo que é justo. Ainda que pareça inviável a busca por uma definição 

exata e peremptória, poderemos, de posse do sempre desejável bom senso, intuir de maneira 

aproximada o mais adequado significado da comentada expressão. 

As distinções etimológicas verificadas entre as expressões jus e derectum ao 

invés de nos afastarem de um ponto mínimo de entendimento, findam por convergir 

semanticamente na direção da citada retidão. Não é à toa que o Direito sempre teve por 

símbolo maior uma balança com os dois pratos postos em um mesmo nível, com o fiel entre 

eles, numa posição impecavelmente vertical, representando a perseguição de um ideal de 

isonomia.92 

A grande dificuldade que se percebe está precisamente ligada à implementação 

do Direito como fazedor de Justiça numa sociedade constituída enquanto Estado 

Democrático.93 

Streck94 lembra que no Brasil, em face da Democracia que lhe é teoricamente 

peculiar, o Direito deve ser visto como ferramenta de modificação e melhoria da realidade 

social. Não obstante, mesmo assim, ainda não se dá tal situação, justamente em razão do 

paradigma prático liberal-individualista que oferece sustentação a certas disfuncionalidades, 

como a legitimação pelo procedimento, decorrente da incompleta transição de um modelo 

estatal Liberal de Direito para um formato Democrático de Direito, em outras palavras, ainda 

não obtivemos bom êxito na efetivação de políticas jurídicas plenamente democráticas, 

exatamente porque ainda não abraçamos completamente o real molde Democrático de Direito. 

Streck, mais uma vez, é conclusivo ao trazer à lume o seguinte problema:  

                                                
92 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Atlas, 2001, p. 32-33. 
93 TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça Fiscal e Princípio da Capacidade Contributiva. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 19. 
94 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. Uma exploração hermenêutica da construção do 
Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 33. 
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de um lado temos uma sociedade carente de direitos e, de outro, uma 
Constituição Federal que garante esses direitos da forma mais ampla 
possível. Este é o contraponto. Daí a necessária indagação: qual é o papel 
do direito e da dogmática jurídica neste contexto?95  
 
 

É claro que para Streck não basta atender aos procedimentos formais para 

sermos Estado Democrático de Direito, é preciso muito mais, é preciso conteúdo para 

legitimar democraticamente uma dada ordem fazendo-a racionalmente bem aceita nas bases 

sociais. 

Dessa maneira, o Estado Democrático de Direito precisa ativar toda a sua 

potencialidade para ultrapassar as antigas formulações desenhadas pelo Estado Liberal de 

Direito e pelo Estado Social de Direito, impondo à ordem jurídica a agregação do núcleo 

liberal à questão social, como mote fundamental para a transformação da realidade pátria, a 

partir da troca de um conteúdo arcaico e meramente formalista por um fundo de substância 

garantidor das condições mínimas de bem estar em proveito do cidadão, ou seja, mais do que 

forma, “no Estado Democrático de Direito a lei passa a ser, privilegiadamente, um 

instrumento de ação concreta do Estado.”96 

Diante disso tudo, oportuno é o alerta de Pontes de Miranda, atentando para o 

risco de coisificar-se o Estado, lembrando que, de fato, o Estado é só isto, ou tudo isto: o 

resultado de relações pessoais, advertindo que pessoas não são coisas. Para Pontes, “o 

conjunto de todas as relações entre os poderes públicos e os indivíduos ou daqueles entre si, é 

o Estado. Desde que cesse qualquer possibilidade de relações de tal espécie, o Estado 

desaparece. Desde que surja, o Estado nasce.”97 

Considerando que tal reunião formal e material de pessoas – Estado – reste 

disciplinada por normas adequadamente positivadas, cujo conteúdo se legitima através de 
                                                
95 Idem, ibidem, p. 37. 
96 Idem, ibidem, p. 37-38. 
97 MIRANDA, Pontes de. Democracia, Liberdade, Igualdade. Os Três Caminhos. São Paulo: Livraria José 
Olympio, 1945, p. 20. 
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ações democráticas reais e não apenas procedimentais, surge o Estado Democrático de 

Direito, modelo encampado pelo Brasil, conforme atesta o caput do artigo 1º da nossa 

Constituição de 1988. 

Assim, o arremate maior colimado pelo Estado Democrático de Direito, ao 

menos teoricamente, deverá sempre ser o bem do grupo, ou seja, não é vocação própria do 

Estado atuar em prol do indivíduo isoladamente considerado ou exclusivamente de alguns 

estamentos, mas sim, em favor de todos os indivíduos coligados através de um forte laço, 

originado a partir de relações intersubjetivas, que os tornam semelhantes em desígnios 

básicos, ofertando lugar ao fenômeno estatal. 

Ora, concluímos que cabe ao comentado tipo estatal, o fazimento do bem 

comum, mas o que vem a ser esse tipo de bem? 

Carlos Valder, assevera que o bem comum possui uma forte e inarredável 

identificação com “o bem estar social ou a felicidade geral”98, ou seja, será considerado 

benefício comum, tudo aquilo que ultrapasse a esfera individual e abranja o conjunto de 

indivíduos formadores do comum – do Estado. Não há que se confundir, porém, o bem 

comum temporal, consistente nas condições morais e materiais – bens corporais, intelectuais, 

econômicos, sociais – necessárias a uma sociedade maturada, na qual todos podem atingir os 

seus desígnios, com o bem comum espiritual, de eminente essência religiosa. Este último cabe 

à Igreja e demais autoridades espirituais proporcionar, aquele primeiro deve ser perseguido 

pelo Estado.99 

Em complemento ao que foi dito, destaque-se o entendimento de Carnoy100, para 

quem o bem comum não deve ser assimilado a nenhum bem unicamente determinado, mas 

está destinado a ser tido como uma série de bens diferentes cuja provisão será capaz de 

                                                
98 NASCIMENTO, Carlos Valder. Curso de Direito Financeiro. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 3. 
99 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Lejus, 2002, p. 165. 
100 CARNOY, Martin. Estado e Teoria Política. Tradução da equipe de tradutores do Instituto de Letras da 
PUC-Campinas. Campinas: Papirus, 1988, p. 50-51. 
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agradar às múltiplas faces, gostos e necessidades sociais, ou seja, representam coisas 

diferentes para pessoas diferentes. 

Somente procurando a implementação de uma ordem justa, onde sejam 

apresentadas aos componentes estatais iguais condições de obtenção dos bens mínimos 

necessários à subsistência condigna de cada um em sociedade, estará o Estado brasileiro 

cumprindo pacificamente a sua missão com paz, Democracia real – legitimidade – e afirmado 

no Direito. 

Em nosso entendimento, o Estado Democrático de Direito possui o condão de 

armar legitimamente mecanismos jurídicos de redistribuição das riquezas existentes em seu 

solo, evitando, dessa maneira, os inúmeros inconvenientes de uma sociedade 

patrimonialmente estratificada, como infelizmente ainda se verifica no Brasil, posto que, se 

outrora a estratificação social existia oficialmente defendida pelo próprio Estado – época de 

vigência do Estado estamental – hoje existe, não há como negar, sob o manto de políticas 

tributárias e orçamentárias incapazes de promover isonomia, porque, inclusive, forjadas 

ilegitimamente sem atenção às necessidades públicas ou à capacidade contributiva de cada 

um. 

Já vimos que o Brasil é estado capitalista e liberal, porém, Lenio Streck101, 

considera que a qualificação de Estado Democrático de Direito deverá nos conduzir a uma 

realidade estatal que persiga insistentemente a paulatina substituição dos modos produtivos 

capitalistas por uma nova ordem social “de características flexivamente sociais, para dar 

passagem por vias pacíficas e de liberdade formal e real, a uma sociedade onde se possam 

implantar superiores níveis reais de igualdades e liberdades.” 

                                                
101 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Uma nova crítica do Direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 142. 
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Para Canotilho102: “tal como já foi acentuado, o princípio da igualdade como 

elemento constitutivo de uma imposição constitucional concreta, fundamenta 

inequivocamente um dever legislativo de actuação.” 

Destarte, toda a estrutura do Estado deve ter em mente, sempre, como objetivo 

maior, a diminuição das desigualdades. Desde o fazimento da norma genérica e abstrata até à 

norma individual e concreta deverá ser observado o parâmetro da igualdade e o seu 

aperfeiçoamento. 

Fernando Weiss resume bem a atual realidade estatal, financeira e tributária 

positivada em nossa Constituição, afinal de contas: 

 
O Estado Democrático de Direito proclamado como princípio constitutivo 
da República Federativa do Brasil no art. 1º da Constituição Federal, 
somente se consubstancia se o povo tiver real acesso à ampla cidadania, 
incluindo a efetiva fruição dos direitos fundamentais. O custeio deste acesso 
se faz pelos tributos, tanto melhor arrecadados e gastos quanto mais 
próximos estiverem os entes públicos de quem os deve e de quem demanda 
a cidadania plena deles dependentes.103 

 
 

Efetivar isonomia, em outras palavras, custa dinheiro e dinheiro, num Estado 

teorizado como o brasileiro, se arrecada, notadamente, através da imposição tributária.  

É urgente que, cada vez mais, se relacione o caráter eminentemente social do 

gasto público com os fins do tributo e do Estado brasileiro, efetivando-se dessa forma 

distribuição de renda e mitigação das desigualdades sociais por intermédio das ferramentas 

orçamentárias listadas nos artigos 165 e seguintes da Constituição Federal de 1988. Segundo 

Roberto Nogueira: “tributo que não gera diminuição de desigualdades é tributo ilegítimo 

porque malversado.”104 

 
                                                
102 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Contributo para 
a compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra, 1994, p. 387. 
103 WEISS, Fernando Lemme. Justiça Tributária. As Renúncias, o Código de Defesa do Contribuinte e a 
Reforma Tributaria. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 1. 
104 NOGUEIRA, Roberto Wagner Lima. Tributo, Gasto Público e Desigualdade Social. Revista de Direito 
Tributário da APET. Nº 02. São Paulo: APET, Junho-2004, p. 114. 
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4. COMPREENSÃO DAS ATIVIDADES EFETUADAS NO ATUAL MODELO ESTATAL 

BRASILEIRO 

 

4.1. ATIVIDADES ESTATAIS E ISONOMIA 

 

Dando seqüência aos capítulos anteriores, ganha lugar o debate acerca das 

formas de captação e gastos de recursos financeiros – atividade financeira estatal. 

Decorrência do próprio conceito de Estado encampado neste trabalho – 

Democrático de Direito, Capitalista e Liberal –, pelos fins colimados por esse modelo, enfim, 

por todas as razões e características estatais até aqui declinadas, se mostra imperativa a 

geração de um adequado arquétipo tributário e financeiro, conectando receitas e despesas 

públicas aos materialmente legítimos fins orçamentários que devem ser responsavelmente 

perseguidos105 para que, dessa maneira, possamos ser mais do que mera teoria. 

Compreendido o Estado e o Estado Democrático de Direito brasileiro, passamos 

doravante à analise de suas atividades que adotam as mais diversas naturezas, tais como 

atividades políticas, administrativas, econômicas, sociais, financeiras, dentre outras, num 

complexo de atribuições que remonta à complexidade da própria existência humana em 

comunhão com os seus pares, e não poderia ser diferente, uma vez que, repita-se, o Estado 

essencialmente reflete a síntese dos seus autores e atores, os indivíduos que o compõe. 

Para Souto Borges106, o estudo das atividades do Estado, inclusive a financeira, 

passa pelo estudo do Estado na execução de suas atribuições e funções, dentre as quais 

destacamos as exercidas por seus três Poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, no 

disciplinamento comum da manutenção e crescimento do plexo social. 

                                                
105 FEITOSA, Raymundo Juliano Rêgo. A Constituição Financeira como questão crucial do Direito 
Constitucional. Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito. Nº 10, Recife: UFPE, 1999, p. 258. 
106 BORGES, José Souto Maior. Introdução ao Direito Financeiro. São Paulo: Max Limonad, 1988, p. 11. 
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Todas essas atividades devem, pois, servir à implementação do fim maior do 

Estado estampado constitucionalmente, qual seja, a consecução do bem comum temporal. 

Mesmo com tanto ativismo, porém, somos obrigados a enfrentar as duras 

desigualdades sociais de ordem prática que apontam para a existência de focos onde são 

vislumbradas, de um lado, situações de nítida eficácia dos direitos sociais fundamentados em 

nossa Constituição e, de outro, completo desconhecimento dos mesmos. Foi o que percebeu 

em sua pesquisa Ana Paula de Barcellos, ao constatar a existência de duas realidades 

plantadas numa mesma cidade brasileira – Rio de Janeiro – com verdades sociais, políticas e 

econômicas dissonantes, onde as atividades estatais nem sempre se efetivam, dando azo à 

mais absoluta desigualdade.107 

Não há como negar que as questões e atividades econômicas e financeiras se 

impõe imperativa e decisivamente para a manutenção ou reforma de uma ordem teórica tão 

diferente da prática que se enxerga no mundo dos fatos. Na prática, em regra, apenas quem já 

possui boa situação social, acessa os bens úteis à uma boa existência, deixando os demais à 

mercê de alternativas socialmente instáveis. Mas, para que a situação econômica ai instalada 

se amostre mais favorável ao contexto de cidadania pregado pela Constituição de 1988, são 

necessários vários ingredientes políticos que favoreçam o remodelo, é necessário o 

cumprimento da Constituição Federal de 1988, conciliando o viés liberal – artigo 170 e 

seguintes – com o perfil provedor do artigo 6º da CF/88. É indispensável que os entes 

públicos estatais atuem em prol da implementação dos direitos fundamentados na 

Constituição, é necessário, por fim, que a lei efetivamente consiga condicionar a conduta 

social para o bem comum temporal, repelindo atitudes maléficas ao corpo estatal. 

                                                
107 BARCELLOS, Ana Paula. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. O Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 2. 
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Na esteira de Raymundo Juliano Feitosa, é importante que o Estado promova a 

mediação das crises do modelo capitalista, cada vez mais latente em nossa atualidade108, do 

contrário, a injusta repartição dos bens entre os autores e atores do Estado brasileiro 

continuará gerando iniqüidades das mais odiosas e o próprio tributo ao invés de cumprir o seu 

papel de fator redistributivo via despesas públicas legitimas, findará por onerar 

inadequadamente os que carecem de bens mínimos, num caso clássico de ofensa aos 

princípios constitucionais. 

Concordamos com Carnelutti109 que nos advertiu sobre tão volumoso risco ao 

asseverar: “Mas não se deve confundir a tranqüilidade com a paz. O seu defeito consiste na 

precariedade. A tranqüilidade pode de um momento para outro ser turbada. Ora, a sociedade 

tem necessidade, não tanto de tranqüilidade como de paz propriamente dita.” 

Falta paz numa sociedade onde abundam necessidades não satisfeitas e 

desigualdades, sendo sabido que as necessidades se satisfazem através de bens, os quais, em 

nosso país, infelizmente, precisam ser melhor distribuídos, a partir de critérios mais justos. 

Hoje, poucos possuem muito e muitos possuem pouco ou, mesmo, não possuem nada, 

apontando para uma péssima distribuição das riquezas existentes em nosso solo. Através do 

tributo e de um adequado planejamento orçamentário onde constem como despesas públicas, 

ferramentas conjunturais110 úteis aos mais necessitados, poderemos aplacar as odiosas 

distinções rumando em direção à isonomia entre as pessoas e, por via de conseqüência, 

diminuindo os ódios presentes nas barreiras sociais que existem de maneira cada dia mais 

visível. Quanto maior a distância entre pobres e ricos maior a tensão entre eles. 

 

                                                
108 FEITOSA, Raymundo Juliano Rêgo. A Ordenação da Atividade Financeira e Tributária do Estado. Diké. 
Revista Jurídica do Curso de Direito da UESC. Nº II. Ilhéus: UESC, 2000, p. 209. 
109 CARNELUTTI, Francesco. Teoria Geral do Direito. Tradução de Antônio Carlos Ferreira. São Paulo: 
Lejus, 2000, p. 99. 
110 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 52. 
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4.2. A ATIVIDADE FINANCEIRA ESTATAL É COROLÁRIO DE TODAS AS DEMAIS ATIVIDADES 

 

A essa altura dos debates, podemos corroborar a conclusão de que o Estado 

brasileiro – e outros similares a ele – precisa, em suma, de dinheiro para tornar efetivos tantos 

objetivos, dentre os quais, já frisamos, a diminuição das desigualdades entre os brasileiros. 

Classicamente se define atividade financeira como aquela consistente em “obter, 

criar, gerir e despender o dinheiro indispensável às necessidades, cuja satisfação o Estado 

assumiu ou cometeu àqueloutras pessoas de direito público.”111 

Raymundo Juliano Feitosa112 conclui um de seus textos aduzindo que “a 

atividade financeira do Estado se constitui em uma questão central na discussão do próprio 

Estado.” 

Trata-se de atividade administrativa qualificada, uma vez que é pressuposto 

indispensável à concretização das demais atividades administrativas, as quais somente se 

efetivarão se antes a atividade financeira houver se desenvolvido a contento, tudo isso em face 

do fator dinheiro angariado e gerido no âmbito de desenvolvimento da mesma.113 

Por um lado, por mais que se tenha vontade política, sem recursos dificilmente 

se fará alguma coisa. Por outro lado, é bom salientar, nem sempre o problema maior é a falta 

de receita, até porque, como estamos num país repleto de carências, será comum o 

administrador público se deparar com parcos recursos, os quais irão requerer muita 

inteligência e bom senso  no seu dispêndio. É o que nos adverte Kiyoshi Harada114: 

 
Em um país emergente ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, as 
necessidades da coletividade a serem satisfeitas pelas despesas públicas são 

                                                
111 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 4. 
112 FEITOSA, Raymundo Juliano Rêgo. A Constituição Financeira como questão crucial do Direito 
Constitucional. Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito. Nº 10, Recife: UFPE, 1999, p. 258. 
113 MORAIS, Maxwell Medeiros de. Compêndio de Direito Financeiro e Responsabilidade Fiscal. João 
Pessoa: Universitária, 2003, p. 13. 
114 HARADA, Kiyoshi. Administração Pública. Relação direta entre carga tributária elevada e mau 
administrador. Revista Jurídica Consulex. Nº 183. Brasília: Consulex, 31 de Agosto de 2004, p. 45. 
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infinitamente maiores do que as reais possibilidades de obtenção de 
recursos financeiros. 
Por isso, requer do administrador público não só probidade no trato da coisa 
pública, como também inteligência, criatividade e sobretudo capacidade de 
diagnosticar a realidade e suas causas, para elaborar um elenco de 
prioridades, quer para execução de obras e serviços, quer para eliminar as 
fontes geradoras de problemas e distorções sociais. 

 
 

Mais importante, portanto, do que o próprio dinheiro em si, será a boa gestão do 

mesmo. “É preciso saber otimizar os recursos financeiros disponíveis e a infra-estrutura de 

pessoal e material para obter o máximo de resultado com o mínimo de recursos 

financeiros.”115 

O artigo 3º da nossa Constituição Federal de 1988, positiva os objetivos, os fins, 

as necessidades maiores encampadas pela nossa nação, asseverando, no conjunto das normas 

ventiladas pelos incisos I a IV, que em nosso país deve ser, o bem comum, através da 

liberdade, da justiça, da solidariedade, da igualdade, do desenvolvimento. É justamente entre 

o ser, realidade atual, e o dever ser, objetivo perseguido, que tem lugar a atividade financeira, 

obedecendo, sempre, aos imponderáveis econômicos.116 

Apesar de estarmos diante de uma abordagem jurídica, é bom ficar claro que a 

atividade financeira estatal é parte específica da economia pública do Estado, constituindo-se 

pelos gastos públicos e o financiamento dos fins constitucionais regularmente orçados para o 

Estado. 

Com essas considerações, podemos listar os elementos básicos que caracterizam  

a atividade financeira do Estado, diferenciando-a, até mesmo, das demais. Seguiremos a linha 

abraçada por Raymundo Juliano Feitosa, para quem, em primeiro lugar, a atividade financeira 

deve sempre se caracterizar como pública, não se confundindo, em segundo lugar, com 

qualquer atividade pública, posto ser determinada pelo seu teor instrumental, ou seja, não é 

                                                
115 Idem, Ibidem, p 45. 
116 NOGUEIRA, Roberto Wagner de Lima. Direito Financeiro e Justiça Tributária. Rio de Janeiro: Lumen  
Júris, 2004, p. 8. 
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um fim em si mesmo, mas apenas um meio de se alcançar um objetivo maior – artigo 3º 

CF/88. Por último, apesar dos fortes nuances econômicos, é essencialmente jurídica, uma vez 

que depende para a sua realização de normas e princípios jurídicos.117 

A atividade financeira aqui comentada, repita-se, deve estar condicionada formal 

e materialmente pelos fins constitucionalmente estipulados para a mesma, não sendo 

validamente possível a sua efetivação para fins outros, inaptos, em última analise, à 

redistribuição de riquezas e implementação de isonomia entre as pessoas. 

Mais uma vez lembramos Raymundo Juliano Feitosa, para quem, não é à toa que 

o “gerente” das finanças arrecadas através da atividade em painel se chama Fazenda Pública. 

Essa terminologia deve traduzir toda a inspiração comum das transações efetivadas no setor 

econômico público, não desdenhando jamais de sua origem popular.118 

Dissemos poucas linhas atrás que a atividade financeira é precipuamente jurídica 

e isto em razão das normas que a chancelam. A maneira como a arrecadação dos tributos e as 

despesas públicas acontecem vem estatuída na Constituição e o Estado obriga-se a cumpri-la, 

tanto no instante da angariação como no momento do gasto daqueles recursos. 

Historicamente o Brasil disciplina em sua Constituição Federal o Sistema 

Tributário Nacional, chegando Baleeiro119 a observar que, desde a Constituição de 1946, 

nenhuma outra Carta Magna supera o zelo empregado pelo Constituinte brasileiro às 

disposições tributárias. De fato, nenhuma outra Constituição contém tantas normas 

disciplinadoras e limitações expressas à atividade tributante estatal como as nossas 

Constituições de 1946, 1967 e de 1988, esta última mantendo, no seu artigo 150, um rol não 

extenuante de Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar e trazendo, ainda, um capítulo 

específicamente voltado às Finanças Públicas – artigos 163 e seguintes. 

                                                
117 FEITOSA, Raymundo Juliano Rêgo. A Ordenação da Atividade Financeira e Tributária do Estado. Diké. 
Revista Jurídica do Curso de Direito da UESC. Nº II. Ilhéus: UESC, 2000, p. 217. 
118 Idem, ibidem, p. 220. 
119 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 
2. 
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A primeira Constituição republicana pátria em 1891, já disciplinava matéria 

tributária em seu texto, pregando, por exemplo, nos artigos 7 a 11 a competência tributária 

dos entes que compunham a Federação e, até mesmo, algumas limitações ao poder tributário, 

como a imunidade recíproca do artigo 10 que dizia: “É proibido aos estados tributar bens e 

rendas federais ou serviços a cargo da União, e reciprocamente.” 

Mas, nem sempre foi assim, o Sistema Tributário Nacional também precisou – e 

ainda precisa – evoluir juntamente com o conceito de Estado, até chegarmos ao modelo que 

Baleeiro exaltou em sua obra acima citada, até atingir um modelo que honre um Estado 

Democrático de Direito, como é teoricamente o nosso. 

 

4.3. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS E REALIZAÇÃO DE DESPESAS EM PROL DO BEM COMUM, 

ASSIM DEVE FUNCIONAR A ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO BRASILEIRO 

 

Se noutros tempos os tributos criados arbitrariamente, eram pagos in natura ou 

in labore, é porque as necessidades de então se satisfaziam através da atuação direta do 

gênero humano, componente maior do Estado, o qual, ao invés de contribuir em dinheiro para 

o ente gerenciador dos recursos realizadores de tais atividades, lograva por efetuar 

diretamente os atos que se mostrassem relevantes ao bem eleito pelo contexto estatal. 

A requisição pura e simples da força privada dos súditos em prol de interesses 

públicos, com os efeitos advindos da evolução narrada linhas atrás – item 2.3 – cedeu lugar ao 

instituto da despesa pública.  

Doravante, ao invés de determinar que o próprio cidadão efetue o ato benéfico ao 

comum, ou entregue sem critério justo, bens de sua propriedade que satisfaçam esta ou aquela 

outra necessidade, o Estado arrecadará o dinheiro e pagará pelos bens e serviços prestados em 

favor da comunidade. Em outras palavras, agora o setor privado entregará pecúnia ao setor 
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público que, gerenciando os valores financeiros, desempenhará as atividades necessárias à boa 

mantença do Estado e ao seu saudável crescimento.120 

É fato que o Estado de hoje depende precipuamente de recursos financeiros para 

a sua subsistência e não possui meios absolutos de arrecadar tais proventos, porém, ciente das 

responsabilidades surgidas a partir do instante em que arrogou para si o monopólio do bem 

comum, fez surgir mecanismos de geração de riquezas que devem ser convertidas para o bem 

de todos. Falamos da arrecadação de receita não restituível – mais especificamente, o tributo – 

para os cofres públicos. 

 Sem aprovisionamento para as inúmeras necessidades que possui, e cônscio da 

imperatividade de se manter, deverá fazer uso de meios, com vistas à viabilizar a 

sobrevivência operacional de todo o seu complexo organizacional. Considerando-se como 

públicas ditas necessidades, temos que se referem ao preenchimento dos desígnios próprios 

dos fins estatais. 

Refletindo a nossa condição de Estado capitalista e liberal, as pessoas comuns – 

físicas ou jurídicas – cidadãos e súditos, podem lograr por desenvolver atividades 

econômicas, geradoras de frutos que importarão no mantimento de cada um. Ao Estado, 

entretanto, salvo as exceções previstas, é vedada a exploração de atividades econômicas, nos 

termos do artigo 173 da Constituição Federal de 1988. 

O Constituinte brasileiro de 1988 restringiu, sensivelmente, através das normas 

dos artigos 170 e seguintes, o desenvolvimento pelo nosso Estado de atividades de cunho 

econômico, balizando em outra direção a busca de recursos para prover a sua sustentação, até 

porque, persistem as necessidades. Assim é que, o próprio Constituinte anteviu a forma como 

o Estado brasileiro iria arrecadar os ingressos financeiros que precisaria para fazer frente às 

despesas existentes.  

                                                
120 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 3. 
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Os ingressos públicos, segundo classificação de Baleeiro121, compreendem os 

movimentos e as receitas. Os movimentos são ingressos restituíveis, dentre os quais temos, 

como exemplo, os empréstimos ao tesouro, as cauções, as fianças, os depósitos e outros de 

espécie similar. 

Como ingressos do tipo não restituível, temos as receitas que poderão, ao seu 

tempo, classificar-se em originárias e derivadas. As receitas originárias são compostas das 

rendas advindas das empresas estatais que exploram atividades econômicas, à semelhança dos 

particulares – dentro das exceções constitucionalmente elencadas – além, por exemplo, das 

doações recebidas pelo Estado ou as heranças vacantes. As receitas derivadas, por outro lado, 

possuem como característica primordial, a sua procedência não estatal, ou seja, tais receitas 

derivam do patrimônio privado para o público. Os particulares, portanto, como súditos do 

Estado e em obediência ao Direito e à lei, são compelidos a entregar parte do seu patrimônio 

privado em nome do bem de todos.122 

A lei nº 4.320 de 17 de Março de 1964, em seu artigo 9º, identifica o tributo 

como receita derivada, atribuindo no artigo 11, §1º, o título de receita corrente às receitas 

tributárias, declinando, assim, o magno importe dos tributos para a manutenção das 

necessidades correntes, comuns, ordinárias da estrutura estatal. Tributo é receita corrente 

porque ordinária, comum, constante, e ao mesmo tempo é derivada, por derivar do patrimônio 

privado para o cofre público. 

Falar de despesas públicas, nos traz à memória Adam Smith e a sua teoria 

clássica – a obra “A Riqueza das Nações” – que dentre outras coisas, legou-nos a noção da 

“mão invisível do Estado” harmonizada com o individualismo de cada um, o que, segundo o 

autor, resultaria no bem estar coletivo. Sua teoria buscou e influenciou a conexão das finanças 

públicas ao conjugado total das atividades econômicas, intentando, ainda, compatibilizar as 

                                                
121 Idem, ibidem, p. 121. 
122 Idem, ibidem, p. 117. 
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regras normativas do sistema tributário às leis construídas pelo liberalismo, sujeitando o 

fenômeno tributário e financeiro a uma terapêutica similar à dispensada a economia 

política.123  

Smith, considerando as quatro principais responsabilidades estatais, logra, 

posteriormente, por recomendar critérios racionais para orientar o financiamento social das 

despesas em comento, o que seria feito ora por impostos, ora por taxas. Assim, quando 

determinada despesa fosse, por sua natureza, benéfica para todos, a população deveria prover 

os recursos necessários à sua implementação, através de impostos, salientando-se que cada 

um deveria abrir mão de um importe condizente com a sua capacidade contributiva. Por sinal, 

as quatro máximas armadas e defendidas por Smith, denotam, muito bem, a importância do 

princípio da capacidade contributiva para a sua teoria. São elas: equidade, certeza, 

conveniência do pagamento e economia no recolhimento, que equivalem aos princípios da 

oportunidade da cobrança do imposto, da economicidade da atividade arrecadatória, da 

segurança jurídica e, por fim, o da capacidade contributiva.124 

Alberto Deodato nos lembra que, por imperativo constitucional, vigora o que se 

convencionou denominar “teoria do filtro”, ou seja, a renda da nação deve ser introduzida 

num filtro – despesa pública – que, nada mais é do que o tesouro público, responsável pela 

orientação da renda arrecadada, norteando como deverá se dar a cobrança e a utilização do 

produto captado, com o cuidado de redistribuir a receita sem nada perder. “O Estado é uma 

bomba aspirante e comprimente que devolve a água que aspira, na mesma quantidade.”125 

É por isso que as despesas públicas não devem ser realizadas de toda e qualquer 

maneira, mas somente quando forem atendidos os requisitos mínimos autorizadores da sua 

efetivação.  

                                                
123 GODOI, Marciano Seabra de.  Justiça, Igualdade e Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 1999, p. 183. 
124 SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Volume II. Tradução de Luiz João Baraúna. São Paulo: Abril 
Cultural, 1983, p. 247-249. 
125 DEODATO, Alberto. Manual de Ciência das Finanças. São Paulo: Saraiva: 1977, p. 23. 
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Não é qualquer despesa que poderá ser listada na norma orçamentária e assim se 

ver custeada pelo contribuinte, mas, apenas as que observem os seguintes requisitos: utilidade, 

possibilidade contributiva do povo, discussão pública, oportunidade, legitimidade e 

legalidade. 

A utilidade de qualquer despesa pública se demonstra com a necessidade a ser 

satisfeita, esta sempre deverá ser dotada de caráter público. Tal necessidade deve ser a mais 

geral possível, revestindo-se do atributo da produtividade. Um vez que o povo, de onde 

promanam as receitas públicas, será responsável final pelo pagamento das despesas públicas, 

estas não poderão superar os limites das suas possibilidades contributivas. No tocante à 

discussão pública, vale lembrar que numa democracia jurídica, não se admite que os gastos 

públicos sejam concebidos na “calada da noite”, pelo que deverão ser plenamente 

transparentes os debates que visam eleger as despesas. A oportunidade das despesas públicas 

veda a eleição de gastos supérfluos ou que representem suntuosidade e luxo exacerbados, 

posto que, a despesa pública deve servir de ferramenta para fazer retornar de maneira racional 

as receitas pagas pelo público, sendo assim legitimadas pela população pagadora das receitas. 

Por último, nenhuma despesa, em regra, poderá ser assumida sem autorização legislativa 

formal – posto sermos democracia representativa – com conteúdo que encampe os demais 

requisitos.126 

Aliomar Baleeiro127, ainda sobre o tema, registra que: 

 
Com o progresso da civilização, acentua-se no Estado e também nas outras 
pessoas jurídicas de direito público que o integram, como os estados 
federados, províncias, municípios, etc., além da função de órgão político, 
monopolizador do poder, o caráter orgânico de serviços públicos para 
satisfazer às necessidades gerais da população. 
... 
As necessidades públicas são humanas, como todas as outras, cuja 
satisfação a economia política toma para precípuo objeto de seus estudos. 
Distinguem-se, entretanto, das necessidades em geral para constituir o 

                                                
126 Idem, Ibidem, p. 24. 
127 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 3-4. 
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grupo das chamadas ‘necessidades públicas’, necessidades que por sua 
natureza, só encontram satisfação eficaz através da ação coordenada do 
grupo, quer seja voluntária, quer seja coativa a participação dos indivíduos 
que o formam. 

 
 

José Casalta Nabais, classifica os custos com a manutenção das atividades 

estatais, como custos financeiros públicos ou, ainda, custos em sentido estrito, os quais devem 

ser suportados pelos beneficiários dos resultados obtidos com os mesmos, ou seja, os 

indivíduos que, em análise maior, conformatam a estrutura do Estado. Este último, 

dependendo do tributo para existir e atuar findará embasado num fundamento eminentemente 

fiscal, sendo denominado de Estado Fiscal.128 

Sendo tão relevantes, a seguir veremos de que maneira se dá a incidência e 

arrecadação de receitas tributárias, apontando, assim, mais um importante viés componente da 

atividade financeira estatal. 

 

4.4. COMO SURGEM OS TRIBUTOS E A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Acoplado às observações sobre a evolução do Estado e de sua atividade 

financeira, podemos agora nos debruçar, mais especificamente, sobre o débito fiscal, 

considerando que ele traz consigo o fiel retrato teórico da situação vivida pelo Estado e 

sentida na realidade pelo povo que o compõe. 

A Constituição Federal de 1988, consagrou o que se pode denominar de “tríplice 

legalidade”, ou seja, em regra, cabe à Constituição fixar a base econômica dos tributos, 

incumbindo à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, restando, por 

fim, à lei ordinária, em regra, a instituição in abstracto do tributo – exceção a essa regra pode 

                                                
128 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. 
Disponível em <https://www.agu.gov.br/Publicacoes/Artigos/05042002JoseCasaltaAfaceocultadireitos_01.pdf>. 
P. 13-14. Acesso em 22 Fev 2004. 
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ser vista no artigo 153, VII, CF/88, onde é prevista a base econômica do Imposto sobre 

Grandes Fortunas. 

O Código Tributário Nacional – CTN – recepcionado pela Constituição de 1988 

como lei materialmente complementar, disciplina com alguns equívocos técnicos a obrigação 

tributária, definindo a existência de obrigações principais e acessórias.  

Quanto às obrigações principais, o legislador, no §1º do artigo 113, afirma que: 

“A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento 

de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.” 

Observamos no dispositivo supra a afirmação de que o objeto da obrigação 

tributária será o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Notamos que, se a penalidade 

pecuniária fosse passível de se tornar obrigação tributária, teríamos um inevitável confronto 

com o artigo 3º do mesmo diploma legal – CTN. A idéia equivocada que nos passa esse 

parágrafo, numa primeira e desatenta leitura, é a de que, tributo e multa – outra modalidade de 

receita derivada – se confundem, o que afronta levianamente o artigo 3º do CTN, 

mandamento nuclear para o conceito de tributo. Ora, a diferença entre tributo e multa é que, 

esta última nasce precisamente de um ato ilícito, constituindo-se sanção em razão do mesmo, 

ao passo que, o tributo decorre da realização de um fato lícito, previsto em lei. Se pudesse ser 

como atesta o dispositivo, restaria descaracterizado o próprio tributo.129 

O §3º do mesmo artigo 113, à semelhança do §1º volta a depositar a multa e o 

tributo no mesmo arcabouço, equivocando-se por conseqüência. Em nome da clareza, 

vejamos, passo a passo, o procedimento adotado em casos de aplicação de sanção patrimonial: 

 
O contribuinte não paga o tributo, não pratica ato devido ou viola abstenção 
obrigatória. Em qualquer dessas circunstâncias, há o cometimento de 
ilícitos. É-lhe, então, aplicada uma multa (sanção pecuniária). Em não 

                                                
129 COELHO, Sacha Calmon Navarro in NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). Comentários ao Código 
Tributário Nacional. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 259. 
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sendo paga a multa, o dinheiro dela decorrente ‘se integra’ ao dinheiro 
decorrente do tributo.130  
 
 

O que pretendeu o legislador, portanto, foi asseverar que o débito decorrente das 

multas e o seu produto conseqüente se ajunta ao débito tributário e ao produto oriundo do 

mesmo. O problema é que, o legislador fazendo uso de uma redação pouco técnica, findou por 

afirmar que obrigações acessórias, sem conteúdo patrimonial, pelo simples fato da sua 

inobservância se transformariam em obrigação principal, quando na verdade, as obrigações 

acessórias inobservadas, continuam sendo apenas obrigações acessórias, dando azo, porém, à 

sanção nascida da não prestação. Esta, a sanção, não deve ser confundida com o tributo em si. 

A sanção pelo ato ilícito e o tributo não se embaraçam, ainda que o arrecadado de ambos se 

destine conjuntamente aos cofres públicos. 

A sanção origina a multa que, em razão de seu caráter punitivo e pedagógico 

deve ser dura o suficiente para desencorajar atitudes erradas futuras do contribuinte faltante. 

Afora as observações acima aludidas, o Código Tributário se refere à obrigação 

tributária e ao crédito dela decorrente, destacando a distinção entre os dois institutos. Por 

necessário, para a correta apreensão de como surgem, tanto a obrigação como o crédito, 

devemos, em primeiro lugar, determinar com precisão, a ocasião exata do surgimento da 

obrigação tributária. 

O dilema que consistia em saber se a obrigação nasceria com a ocorrência do 

fato gerador, fato jurídico tributário131 nos dizeres de Paulo de Barros Carvalho – momento 

em que se dá a subsunção da hipótese de incidência abstratamente prevista na norma à 

realidade registrada no mundo concreto – ou se apenas no momento em que fosse praticado 

um ato administrativo – no qual constatado o fato e identificado o sujeito passivo, restasse 

                                                
130 Idem, ibidem, p. 260. 
131 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. São Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 105. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

73 

determinado o montante devido, realizando-se a notificação do contribuinte ou responsável 

pelo pagamento – já foi dissolvido. 

O que, em nosso entendimento, não se deve jamais confundir, é a obrigação 

tributária com o crédito formalizado a favor do sujeito ativo da relação tributária. O Código 

Tributário fez esta distinção, dando destaque à figura do lançamento que, seguido da válida 

notificação de sua ocorrência, faz surgir o crédito. 

O nosso Código aderiu ao dualismo estrutural obrigacional tributário, pondo um 

fim à celeuma acima narrada.132  

Abstratamente, a norma jurídica tributária divide-se em um antecedente e um 

conseqüente, unidos por um conectivo deôntico.133 Tal estrutura deverá conter todos os 

elementos delimitadores da obrigação de modo que, havendo a subsunção do conteúdo da 

norma abstrata no campo do mundo concreto, temos a incidência, surgindo assim, a obrigação 

tributária, que gera para o sujeito passivo a obrigação de recolher tributo aos cofres do Estado 

– no caso de obrigação principal – ou, fazer ou deixar de fazer alguma prestação, distinta da 

pecuniária, no interesse da arrecadação – obrigação acessória. 

Observa Ataliba que:134 

 
A configuração do fato (aspecto material), sua conexão com alguém 
(aspecto pessoal), sua localização (aspecto espacial) e sua consumação num 
momento fático determinado (aspecto temporal), reunidos unitariamente, 
determinam inexoravelmente o efeito jurídico desejado pela lei: criação de 
uma obrigação jurídica concreta, a cargo de pessoa determinada em 
momento preciso. 

 
 

Nesta quadra, vale salientar, entendemos que ainda não existe o direito de o 

sujeito ativo cobrar o débito através de força, pois o crédito em seu favor não foi constituído, 

o que apenas ocorrerá com o lançamento. Para a regulação dos comportamentos sociais, não é 

                                                
132 LACOMBE, Américo Masset. Obrigação Tributária. São Paulo: RT, 1977, p. 63. 
133 SILVA, Joana Lins e. Fundamentos da Norma Tributária. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 64-65. 
134 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 62. 
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suficiente a previsão abstrata e genérica que a lei faz, sendo imprescindível a norma 

individual e concreta que, no âmbito da tributação, é obtida através do lançamento.135  

A partir do Código Tributário Nacional, o lançamento, por ser tido como ato 

administrativo, e como tal, praticável tão somente pelos agentes da administração pública, 

para a formação da norma individual e concreta que documenta a incidência tributária, é 

requisito indispensável, ainda que se efetive por inação da administração fiscal, na hipótese de 

lançamento por homologação tácita por decurso de prazo.  

A distinção entre obrigação tributária e crédito tributário, tem inspiração no 

antigo direito romano que distinguia entre debitum e obligatio. O debitum correspondia ao 

objeto devido, a obligatio, por sua vez, constrangia o obrigado a efetuar o cumprimento 

daquele devido. O direito germânico utilizou os termos shuld para se referir ao debitum e 

haftung tratando-se da obligatio. É de se frisar que são elementos completamente diversos, 

com funções e características diferentes entre si, possuindo, porém, um vínculo de 

decorrência, considerando-se que a haftung decorre da shuld.136 

A shuld refere-se à obrigação tributária surgida por ocasião da incidência da 

norma abstrata sobre determinado fato da vida concreta. Nesse instante, surge para o sujeito 

passivo, a obrigação de solver determinada obrigação junto ao sujeito ativo, entretanto, trata-

se a shuld de um elemento não coativo, permanecendo o devedor conscientemente livre para 

quitar ou não a sua prestação. Apenas quando do surgimento do crédito tributário – 

correspondente a haftung – é que deixará de existir uma mera obrigação, para brotar uma 

responsabilidade que acarretará conseqüências ao devedor em resolvendo este permanecer 

inadimplente. Nesse instante, brota para o sujeito ativo a possibilidade de fazer uso da coerção 

– nos limites admitidos em lei – para obter a satisfação do seu crédito.137 

                                                
135 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. São Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 238. 
136 BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 45. 
137 LACOMBE, Américo Masset. Obrigação Tributária. São Paulo: RT, 1977, p. 64. 
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Assim, após a incidência tem lugar a obrigação tributária – debitum, shuld – que, 

mesmo sendo inadimplida de livre e espontânea vontade, não poderá ser exigida através de 

força, inclusive processual, a não ser que o sujeito ativo opere o lançamento daquela 

obrigação, ocasião em que será concebido o crédito em seu favor – obligatio, haftung – 

podendo, ai sim, a qualquer instante ser exigido coativamente, eis que aparece para o credor 

um poder de ingerência sobre o patrimônio do devedor, o que antes inexistia, até porque 

inexistia, também, um débito fiscal, pois estávamos na esfera de liberdade do dever jurídico e 

não da responsabilidade. 

A obrigação tributária situa-se, em síntese, no campo do dever jurídico, da 

liberdade, e o crédito na órbita da responsabilidade. 

Por último, devemos ter em mente, as relações jurídicas resultantes da ordem 

tributária estabelecida. 

Em um primeiro instante, temos a relação entre os Entes competentes para a 

confecção da norma jurídica tributária genérica e abstrata – casas parlamentares – e o sujeito 

passivo potencialmente descrito em seu texto.  

Em segundo lugar, identificamos a relação entre o Ente competente para a 

instituição do tributo in abstracto e o sujeito ativo, ao qual tal norma se dirige, e a quem 

caberá a elaboração da norma individual e concreta – órgãos da administração.  

Por último, vislumbra-se a existência de uma relação entre os aplicadores da 

norma – Administração e Judiciário – e os sujeitos passivos concretamente definidos. De 

maneira ampla, em síntese, sempre teremos uma relação tripolar, composta pelo habilitado 

para a elaboração da norma, o sujeito ativo ali definido como competente para aplicá-la e o 

sujeito passivo que deverá suportar o ônus obrigacional dela decorrente.138 

                                                
138 BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 51. 
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 Interessa, em atenção aos limites deste trabalho, observarmos que o legislador, 

logo quando da concepção da lei que instituirá abstrata e genericamente o tributo, deverá ter 

uma consciência global de todos os indivíduos que potencialmente serão atingidos pela norma 

e do retorno social que tal dinheiro gerará, isto porque, no ato da incidência, o princípio 

constitucional da capacidade contributiva e os requisitos das despesas públicas deverão ser 

acatados, como forma de o sujeito passivo concretamente atingido – independentemente de 

quem seja – não correr riscos de ver violado o seu patrimônio, através de tributos 

confiscatoriamente cobrados, além dos limites constitucionalmente permitidos, 

independentemente de qualquer retorno público positivo. 

Por outro lado, deverá, ainda, o legislador, averiguar as necessidades e as 

aplicações do produto arrecadado em função da norma por ele arquitetada, como atitude, até 

mesmo, de evitar o enriquecimento indevido do Estado, o que também é vedado. Daí a 

necessidade de uma plena interação entre todos os pólos da relação tributária, como única 

maneira de serem evitados deslizes que poderão ser prejudiciais, não apenas para uma das 

partes envolvidas, mas, para toda a coletividade, na medida em que consideramos o individuo 

como parte de um todo socialmente ajuntado em torno de finalidades comuns.  

A aplicação do princípio da capacidade contributiva e a multicitada teoria do 

filtro139, devem ser pensadas, assim, mesmo antes da ocorrência do fato jurídico tributário e 

do conseqüente surgimento da obrigação tributária. Ora, ao surgir a obrigação de pagar, o 

sujeito passivo já deverá ter sido potencialmente avaliado, de tal modo que, o tributo jamais 

venha a recair sobre parcela não tributável do seu patrimônio ou da sua renda, compreendida 

como mínimo vital indispensável ao manejo de uma vida digna, tanto para o contribuinte 

como para toda a sua família. Obrigação que força o desfalque do mínimo vital para ser 

                                                
139 DEODATO, Alberto. Manual de Ciência das Finanças. São Paulo: Saraiva: 1977, p. 23. 
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cumprida, mais do que confisco é burla ao princípio da inviolabilidade do patrimônio, e como 

tal deverá ser energicamente coibida pelo Judiciário.  

Deve-se pensar, logo de inicio, nas possibilidades e nas necessidades do ente 

pagador. 

Dino Jarach, analisando os motivos normativos ensejadores do tributo, chega a 

afirmar em obra de sua autoria, que a capacidade contributiva deveria ser considerada uma 

das primordiais causas da exação pecuniária tributária e da obrigação tributária principal. Para 

o autor ítalo-argentino: 

 
Na relação impositiva do critério justificativo, a razão última pela qual a lei 
toma um fato da vida como pressuposto de uma obrigação tributária é a 
capacidade contributiva, esta, com efeito, é a única razão que explica a 
existência como pressuposto de obrigação tributária de fatos aparentemente 
diferentes, mas todos com a mesma natureza econômica; é a única razão 
que explica a graduação do imposto segundo a magnitude econômica  do 
pressuposto de fato; é o único conceito que representa uma ponte entre a lei 
e o fato imponível. Por isto, parece-nos que se pode identificar o conceito 
de capacidade contributiva com o de causa jurídica do imposto.140 

 
 

A necessidade pública, ao seu tempo, também deverá quedar mensurada em 

instante prévio à aplicação legal, ou seja, ainda quando do fazimento da norma tributária, sob 

pena de arrecadarmos receitas desconexas com a nossa real carência pública. 

Forçoso é admitir que o próprio crédito tributário – o qual, como visto, enseja 

para o sujeito ativo relativa ingerência sobre o patrimônio do devedor que corre o risco de ver 

os seus bens sofrendo constrição num provável processo executivo – não poderá se satisfazer, 

na hipótese de, após a apreciação do caso concreto, for apurado pelo Judiciário que dito 

crédito, em verdade, é manifesto por tributação de mínimo vital. Sim, ao Judiciário cabe o 

papel de fiscalizar, no caso concreto, o respeito ou não da norma legal aos limites e princípios 

constitucionais, mais especificamente ao princípio da capacidade contributiva e aos requisitos 

                                                
140 JARACH, Dino. O Fato Imponível. Teoria Geral do Direito Tributário Substantivo. Tradução de Dejalma de 
Campos. São Paulo: RT, 2004, p. 124. 
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das despesas públicas, verificando se a incidência se deu sobre parcela passível de tributação 

ou não, se o objetivo de tal receita é útil ou não. 

A edição de normas criadoras de obrigações tributárias que, porventura, não 

atendam a requisitos de estudos prévios realizados, com vistas a serem avaliados os impactos 

causados pelo novo tributo sobre o universo que pretenderá atingir, trará, de certo, uma maior 

arrecadação para os cofres públicos, o que numa análise perfunctória e incauta, poderá 

aparentemente, significar algo positivo, porém, o argumento de que tal conduta se justifica 

por fatores como, por exemplo, ser o Estado representante do bem comum, ou que tais 

recursos serão revertidos em obras de bem social – o que, veremos adiante, nem sempre 

acontece – esbarra e fenece diante da realidade: exigir tributos de pessoas sem patrimônio 

algum ou acima do limite suportável pelo contribuinte, além de impossibilidades práticas que 

decerto ocasionarão a quebra do sistema em razão dos elevados índices de inadimplência 

involuntária dos sujeitos passivos – diferente de sonegação, que exige a conduta dolosa, livre 

e consciente de não pagar o tributo – visto que a eles não restará outra opção a não ser a única 

via de não pagar a exação, conduzirá, fatalmente, ao círculo vicioso de tomar e restituir, pois, 

em última análise, o contribuinte desfalcado no essencial do seu patrimônio, terminará por 

engrossar as já enormes fileiras compostas por aqueles que buscam a assistência a cargo do 

Estado.141 

À medida em que os sujeitos passivos das obrigações tributárias tomam 

consciência dos motivos que os levam a pagar tributos, visualizando benefícios reais 

decorrentes das despesas custeadas com as receitas que ele pagou, ao passo em que for 

declinada a boa aparência que deve ser detida por tais exações – poder/dever de contribuir 

para o bem comum – teremos um maior envolvimento popular no processo de arrecadação e 

                                                
141 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 
748. 
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gasto público, promovendo, destarte, legitimação real de políticas financeiras e tributárias, 

diferente do que ocorre hoje. 

Pois bem, o tributo e as técnicas de tributação, bem como as despesas públicas, 

evoluíram consoante o amadurecimento dos povos e, notadamente, das sociedades que se 

organizavam, ou seja, a evolução do tributo acompanhou – e ainda acompanha – o progresso 

do próprio Estado, entretanto, ainda existem muitas disparidades sociais decorrentes de uma 

má distribuição das riquezas existentes no país, fazendo-nos desconfiar que as despesas 

públicas não estão agindo como um filtro suficientemente limpo para cumprir com a sua 

função, qual seja, direcionar as receitas para aqueles que necessitam de bens fundamentais 

implantados através de gastos públicos. 

É por isso que no capítulo seguinte analisaremos dados concretos acerca do 

processo de arrecadação e gasto público. 
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5. ASPECTOS PRÁTICOS E PRINCIPIOLÓGICOS DA ATIVIDADE FINANCEIRA BRASILEIRA 

 

5.1. DADOS QUE ILUSTRAM A ATIVIDADE FINANCEIRA BRASILEIRA 

 

Já percebemos que a celeuma maior, instalada em torno das disparidades 

existentes entre as realidades teórica e fática do nosso modelo estatal, possui como móvel 

destacado, exatamente, as dificuldades financeiras enfrentadas por grande parte do nosso 

povo. Em verdade, tais problemas se devem muito mais à péssima distribuição dos bens 

hábeis à satisfação das necessidades humanas, do que à sua escassez, ou em outras palavras 

como já se disse, o “filtro” das despesas públicas do Brasil está deficiente. Não faltam 

recursos, falta, isto sim, atender aos objetivos criteriosamente abraçados no artigo 3º da 

Constituição Federal de 1988. 

Registre-se, entretanto, que nem todos pensam assim.  

Por exemplo, Thomas Malthus142, economista e demógrafo britânico, tornou-se 

célebre, principalmente, em função de uma das suas teorias, segundo a qual o crescimento da 

população tenderia sempre a superar a produção de alimentos, o que tornaria importante um 

rigoroso controle da natalidade. Para Malthus, o problema das necessidades humanas teria 

como pretexto a carência de bens em confronto com um aumento cada vez maior da 

população e, por via de conseqüência, das próprias necessidades, fato que geraria um 

incontrolável círculo vicioso.  

Malthus afirma que, enquanto o crescimento da população atenderia a um 

critério geométrico, a produção de alimentos para a satisfação dos desejos naturais do ser-

humano aumentaria em progressão aritmética. A solução para por fim aos problemas 

decorrentes da disparidade identificada – epidemias, guerras e outras catástrofes provocadas 

                                                
142 Disponível em <http://economiabr.net/biografia/malthus.html>. Acesso em 07 Jun 2004. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://economiabr.net/biografia/malthus.html>
http://www.pdffactory.com


 

 

81 

pelo excesso de população – consistiria, segundo ele, “na restrição dos programas 

assistenciais públicos de caráter caritativo e na abstinência sexual dos membros das camadas 

menos favorecidas da sociedade”.143 

A teoria de Malthus, como é de geral sabença, findou superada, além de outros 

motivos, basicamente, em razão de um elemento de índole lógica, posto que, quanto maior a 

população, maior o número de pessoas portadoras de necessidades comuns, mas, em tese, 

também, maior a força capacitada e a tecnologia empregadas em soma para a geração de 

riquezas, e, por conseqüência, receitas derivadas. 

Existem outras fontes de ingressos e até mesmo de receitas para o Estado – isso 

já sabemos – mas o gráfico abaixo144 nos aponta o percurso sempre crescente da arrecadação 

fiscal efetuada pela União, entre os exercícios financeiros de 1994 a 2001, ainda sob a égide 

da anterior gestão federal, cujo chefe era o então Presidente da República, Fernando Henrique 

Cardoso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
143 Idem, ibidem. 
144 Disponível em 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Historico/Arrecadacao/Tributos/recadmsrf94a2001/Graficos/grafB.htm>.  
Acesso em 08 Jul 2004. 
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Em relação aos dados informados pelo gráfico supra, encontramos o seguinte 

comentário tecido pela Secretaria da Receita Federal: “Cabe destacar que esse crescimento 

deu-se de forma regular e contínua, ao longo desse período, a despeito da ocorrência de 

choques que atingiram a economia internacional e aos quais o Brasil não ficou imune.”145 

Os dados da Receita Federal, inclusive, desmentem de alguma forma, mais uma 

vez, a doutrina de Malthus, posto existir dinheiro em uma quantidade cada vez maior 

ingressando nos cofres públicos brasileiros, independentemente das intercorrências 

conjunturais vislumbradas. 

Um dos problemas é o seguinte: à medida em que aumenta a arrecadação 

tributária, diminui, em igual proporção, a disponibilidade financeira e as possibilidades 

econômicas do povo. No Brasil, é fato que a parcela mais pesada da tributação incide 

precisamente sobre o consumo e os salários, corroborando as afirmações aqui declinadas, que 

findam por apontar o tributo como uma praga consumidora efusiva da produção nacional, ao 

invés de ferramenta redistributiva de riquezas, numa atitude que, segundo nos parece, atenta 

contra o espírito dos direitos fundamentais de 1ª dimensão. 

Vejamos outros números: Enquanto no Brasil 42,2% dos tributos arrecadados 

incidem sobre os salários, países primeiro mundistas com retornos sociais notoriamente 

conhecidos, arrecadam bem menos sobre os salários pagos, e.g, a Bélgica arrecada 41,4%, a 

Áustria 28,6%, a Itália 28,1%, a França 26,5%, o Canadá 25,7%, os Estados Unidos 24,3%, a 

Suíça 21,5%, a Espanha 19,2%, Portugal 16,5% e Japão 16,2%, dentre tantos outros, e para 

citar dois países vizinhos do nosso, eis os percentuais do Uruguai e da Argentina, cujos 

tributos incidem sobre as verbas salariais a uma razão, respectiva, de 28,4% e 25,7%.146 

                                                
145 Disponível em 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Historico/Arrecadacao/Tributos/recdmsrf94a2001/default.htm#Consideraçõe
s%20Gerais>. Acesso em 08 Jul 2004. 
146 Disponível em <http://www.ibpt.com.br/content/estudos/radiografia_da_tributacao_no_brasil_2003.pdf>. 
Acesso em 11 Jul 2004. 
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É verdade que as pessoas trabalham e produzem, não sendo à toa que o Produto 

Interno Bruto brasileiro – PIB – desde o advento da CF/88, cresceu heroicamente, mesmo 

diante das diversas dificuldades econômicas vividas pelo nosso país. Não obstante, quanto 

mais se produziu no Brasil, maior a incidência fiscal sobre a produção. 

Mais uma vez os números147não deixam margem para dúvidas148: 

Ano PIB Tributos 
Federais 

Tributos 
Estaduais 

Tributos 
Municipais 

Total da 
Arrecadação 

% sobre o 
PIB 

1988 371.999 55.542 16.656 2.232 74.430 20,01 
1989 399.647 58.544 27.613 2.398 88.555 22,16 
1990 398.747 79.352 36.219 3.684 119.255 29,91 
1991 405.679 65.386 26.686 4.781 99.853 24,61 
1992 355.453 60.437 26.297 3.480 90.214 25,38 
1993 429.968 79.510 25.398 2.971 107.879 25,09 
1994 477.920 98.199 34.334 4.200 146.733 28,61 
1995 646.192 124.695 53.139 9.024 186.858 28,92 
1996 778.887 139.484 62.980 11.116 212.581 27,29 
1997 870.743 158.566 69.320 11.305 239.191 27,47 
1998 914.188 181.828 72.070 14.219 268.117 29,33 
1999 963.869 210.691 79.154 15.096 314.941 31,64 
2000 1.086.700 250.302 95.383 16.011 361.696 33,28 
2001 1.138.101 278.599 108.262 16.884 403.745 35,48 
2002 1.307.404 341.007 115.810 19.754 476.571 36,45 

 
Complementando a informação, apenas no primeiro trimestre de 2004, a carga 

tributária brasileira, obtida a partir da soma de todos os tributos federais, estaduais e 

municipais, atingiu 40,01% do Produto Interno Bruto nacional, totalizando o importe de R$ 

155,11 bilhões de reais.149 

Que fique bem clara a nossa posição com relação ao assunto em pauta: somos 

totalmente favoráveis ao aumento da arrecadação fiscal, porém abominamos, com base na 

própria redação normativa constitucional de 1988, vários fatos geradores que ofertam vazão à 

espécies de exações que apontam para uma nítida tributação do mínimo existencial, 

                                                
147 Números em milhões de dólares entre 1988 e 1991 e em milhões de reais a partir de 1992. 
148 HARADA, Kiyoshi; TAVARES, Aline Aparecida. Carga Tributária. O aumento da tributação sob diversas 
formas. Revista Jurídica Consulex. Nº 179. Brasília: Consulex, 30 de Junho de 2004, p. 29. 
149 Idem, Ibidem, p. 29. 
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descumprindo direito fundamental de 1ª dimensão, ou seja, concordamos que a arrecadação 

deva se dar, sempre, de maneira legítima, consoante os parâmetros defendidos na própria 

Constituição. Defendemos, ainda, que a grande arrecadação aqui retratada, deve se traduzir 

em despesas públicas que privilegiem os grandes problemas sociais atualmente desprezados e, 

infelizmente, motivadores de desigualdades e inconstitucionalidades. O dinheiro tirado do 

povo através de tributos deve ser devolvido como despesa pública útil. 

Em resumo, o problema não é arrecadar muito, é gastar mal, não satisfazendo 

necessidades públicas e deixando de lado o bem comum temporal. 

A verdade é que, aparentemente nada é capaz de abonar a carga tributária que 

recai sobre o brasileiro. As despesas públicas – muitas das quais inúteis – são nutridas e 

mantidas vivas de forma semelhante à hidra de Lerna, na Grécia, dotada de um fôlego 

perigosamente venenoso e que, quando tinha uma cabeça cortada, outras duas cresciam em 

seu lugar. No nosso País não se cortam despesas e quando uma é cortada outras maiores – e 

muitas vezes mais inúteis – lhe substituem, por isso é que o problema brasileiro deve ser 

analisado sob a óptica comungada das normas de Direito Tributário e de Direito Financeiro. 

A complexidade em que se transformou o sistema tributário conduz a uma 

intolerável insegurança para o contribuinte que se vê, em nome do regular cumprimento da 

lei, “afogado” em um esconso “oceano” de espécies tributárias, do qual muitos não 

conseguem sair ilesos. 

Dados expressivos mais uma vez abrem os nossos olhos para a nebulosa 

situação. 

Nos dezesseis anos de vigência da Constituição Federal de 1988 – 16 de Outubro 

de 1988 a 16 de Outubro de 2004 – foram editadas 127.338 normas jurídicas, distribuídas em 

6 emendas constitucionais de revisão, 44 emendas constitucionais, 2 leis delegadas, 59 leis 

complementares, 3.307 leis ordinárias, 840 medidas provisórias originárias, 5.491 medidas 
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provisórias reeditadas, 8.263 decretos federais e 109.325 normas complementares, dentre 

portarias, instruções normativas, atos declaratórios, etc. Resumindo, foram editadas, em 

média, 21,79 normas federais por dia nos últimos dezesseis anos. Desse total, 6,63% possuem 

conteúdo tributário.150 

São 56 normas tributárias por dia útil – federais, estaduais, distritais e municipais 

– ou 2,3 normas dessa espécie por hora. Cerca de 59 diferentes tributos exigidos, entre 

impostos, taxas e contribuições. 

Em média temos 2.468.298 artigos, 5.751.134 parágrafos, 18.388.819 incisos e 

2.418.932 alíneas editadas nos 16 anos da Constituição de 1988.151 Num interregno temporal 

de 365 dias, em média, temos 55.767 artigos, 33.374 parágrafos, 23.497 incisos e 9.956 

alíneas. Tampouco as obrigações acessórias apresentam alguma diferença, pois uma 

sociedade empresária não optante do SIMPLES tem, em média, cerca de 93 obrigações desse 

tipo a cumprir.152 

Mais uma curiosidade, impressa e enfileirada as normas tributárias cobririam 5,5 

quilômetros de distância. 

A situação aqui chamada de “nebulosa”, porém, não tem lugar neste trabalho 

apenas pela grandiosidade dos números, mas sim pelos efeitos negativos que promovem, pois, 

foi justamente na vigência de tantas novas normas tributárias que a arrecadação em nosso país 

aumentou tão energicamente recaindo sobre bases imponíveis questionáveis – ver tabelas 

acima. O enorme contingente de normas também finda por promover o aumento da burocracia 

que atualmente consome 1,7% das receitas angariadas por grupos empresariais que faturam 

até 100 milhões de reais por ano.153 Tudo isso dificulta a criação de uma sistematização 

                                                
150 Disponível em <http://www.ibpt.com.br/arquivos/estudos/QUANTIDADE_DE_NORMAS_-
_16_ANOS_DA_CF_1988.pdf> Acesso em 02 Jan 2005. 
151 Idem, ibidem. 
152 AMARAL, Gilberto Luiz do. Riscos e implicações da sonegação fiscal. Disponível em  
<http://www.tributarista.org.br/content/estudos/riscoseimplic.html>. P. 02. Acesso em 15 Maio 2002. 
153 Revista Veja. Nº 1886. São Paulo: Abril, 2005, p. 35. 
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lógica, favorecendo o caos jurídico e, até mesmo, ações com finalidades sonegatórias. Por 

outro lado, como o contribuinte, destinatário da norma, poderá acompanhar tantas mutações? 

Quanto maior for a arrecadação tributária, maior a disposição de recursos nas 

mãos dos administradores incumbidos de gerir responsavelmente a coisa pública e, maiores 

também, as condições de serem solucionadas as situações adversas à população, através de 

despesas forjadas em atenção aos requisitos de legitimação das mesmas. 

Infelizmente juntamente com a arrecadação, cresce, também, a complexidade do 

Sistema ou, mesmo, a quebra desse Sistema. Não podemos admitir que parcelas isoladas da 

população respondam por uma responsabilidade que é de todos, visto que o peso do Estado 

deve ser repartido isonomicamente por todos que o compõe e dele precisam. Atenção, mais 

uma vez, à teoria do filtro154. 

Não negamos que existe um alto índice de sonegação fiscal no Brasil, praticada 

por aqueles que conseguem se desvencilhar da incidência fiscal, mas, é bom dizer, esse 

número não se apresenta tão relevante a ponto de assustar ou inviabilizar a realização das 

políticas públicas indispensáveis. Registre-se que a própria Secretaria da Receita Federal, 

através de um dos seus Secretários, admitiu em entrevista155 que o Brasil é o país da América 

Latina onde menos se sonega: 

 
Revista Exame: Sonega-se muito no Brasil? 
Everado Maciel: O Brasil é o país da América Latina onde menos se 
sonega. Com a CPMF, nós verificamos que a base de tributação foi de 4,1 
trilhões de reais a preços de 1998. Deste montante, 2,4 trilhões representam 
pagamentos – operações em que há um credor na ponta e um devedor na 
outra. Depois de identificar o que foi possível nesses pagamentos, sobrarão 
825 bilhões de reais não associados nem a um faturamento declarado, nem a 
um imposto pago – mais ou menos um terço. 
Revista Exame: Possivelmente sonegação? 
Everardo Maciel: Não. Esses 825 bilhões que não tem fonte e que foram 
tributados apenas pela CPMF representam não-pagamento de impostos por 

                                                
154 DEODATO, Alberto. Manual de Ciência das Finanças. São Paulo: Saraiva: 1977, p. 23. 
155 Impostos que matam. In Revista Exame. 05 Set 2001. Apud AMARAL, Gilberto Luiz do. Riscos e 
Implicações da Sonegação Fiscal. Disponível em 
<http://www.tributarista.org.br/content/estudos/riscoseimplic.html>. P. 7. Acesso em 15 Maio  2002. 
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três motivos: sonegação, isenção e elisão fiscal. Eu só não sei em que 
proporção, mas é uma boa indicação. 
Revista Exame: É menor do que se costuma dizer, de que para cada real 
arrecadado há um real sonegado? 
Everardo Maciel: É muito menor, eu não sei de quem é essa frase. Quiseram 
atribuí-la a mim, mas eu nunca a disse. Como dá um clichê fácil, ela é 
freqüentemente citada. 

 
 

Os trechos da entrevista acima transcritos corroboraram, inclusive, o bom 

aparato legal posto à disposição do Fisco para incrementar cada vez mais a arrecadação do 

Erário. 

Não somos ingênuos a ponto de achar que o contribuinte paga muitos tributos 

por livre consciência de que esses recursos atenderão ao bem comum ou farão bem ao seu 

semelhante. O tributo, segundo o artigo 3º do Código Tributário Nacional, se constitui como 

prestação pecuniária compulsória, ou seja, os que pagam só o fazem porque são compungidos 

irresistivelmente a fazê-lo e são muitas as ferramentas legais postas à mão do Estado para 

impedir a sonegação. 

Ainda o Código Tributário Nacional, nos artigos 183 a 193 assegura um forte 

elenco de garantias e privilégios arrogados ao crédito tributário, dispondo nos artigos 194 a 

204 várias prerrogativas funcionais que sobrelevam as faculdades fiscalizatórias do Estado 

frente ao ente pagador, tudo isso em atenção ao princípio da supremacia do interesse público 

sobre o privado. Pois bem, esses motivos somados a algumas eficientes inovações, como, por 

exemplo, a quebra do sigilo fiscal através da Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira – CPMF – utilizada para prestar informes à Administração Tributária, são alguns 

dos motivos que levam à diminuição radical dos níveis de sonegação fiscal em nosso país. 

O problema é que, mesmo com tantos recursos disponíveis, ainda são poucas ou 

relativamente quase irrelevantes as devoluções sociais operadas pelo Estado brasileiro com as 

receitas tributárias que detém. 
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Mais uma vez os números falam por si mesmo. Dados do Banco Mundial156 nos 

mostram que o Brasil gasta muito, porém, esses gastos não chegam a influenciar a vida dos 

mais pobres.  

O Brasil investe na área social em média 17% do PIB, percentual, é verdade, 

superior ao de outras economias chamadas “emergentes”, como, e.g. o Chile e o México que 

gastam em torno de 7,4%. Na prática, entretanto, só a Previdência Social abocanha 65% dos 

recursos destinados às políticas sociais, fazendo-nos concluir que os mais pobres pagam mais 

tributos proporcionalmente do que os mais ricos, entretanto, ainda assim, é bem menor o 

retorno social real em favor dos pobres do que em prol dos mais ricos, num típico modelo de 

“Robin Hood às avessas”. 

A lei nº 11.100/05, Lei Orçamentária Anual concebida para o exercício 

financeiro de 2005, estimou as receitas públicas no importe total de R$ 1.606.403.171.042,00 

(um trilhão, seiscentos e seis bilhões, quatrocentos e três milhões, cento e setenta e um mil e 

quarenta e dois reais), fixando as despesas públicas no mesmo patamar. A título de ilustração, 

do valor pecuniário global acima listado, 385.112.564.031,00 (trezentos e oitenta e cinco 

bilhões, cento e doze milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil e trinta e um reais) serão 

destinados às despesas correntes elencadas no orçamento fiscal, onde prevalecem as enormes 

despesas com pessoal, destinando-se para o orçamento de investimentos apenas a 

relativamente pequena soma de 35.959.149.031,00 (trinta e cinco bilhões, novecentos e 

cinqüenta e nove milhões, cento e quarenta e nove mil e trinta e um reais). Por outro lado, a 

maior rubrica foi destinada para o custeio do refinanciamento da dívida pública federal, R$ 

926.954.230.042,00 (novecentos e vinte e seis bilhões, novecentos e cinqüenta e quatro 

milhões, duzentos e trinta mil, quarenta e dois reais).157 

                                                
156 NUCCI, Carina; SILVA, Chrystiane. Robin Hood às Avessas. Revista Veja. Nº 1875. São Paulo: Abril, 
2004, p. 98-99. 
157 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2004-2006/2005/Lei/L11100.htm>. Acesso em 15 
Fev 2005. 
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Em relação ao ano de 2004, devemos admitir, as dotações destinadas aos 

investimentos aumentaram para 2005. Em 2004 foram orçados para este fim R$ 

33.041.605.959 (trinta e três bilhões, quarenta e um milhões, seiscentos e cinco mil, 

novecentos e cinqüenta e nove reais). Por outro lado, a rubrica reservada ao refinanciamento 

da dívida pública federal aumenta em 2005, uma vez que em 2004, foram despendidos 

“apenas” R$ 851.820.666.322 (oitocentos e cinqüenta e um bilhões, oitocentos e vinte 

milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e vinte e dois reais).158  

Baseado em dados do Banco Mundial e do Ministério do Planejamento, Raul 

Velloso159 atesta que apenas 12% das receitas angariadas pela União são passiveis de corte 

orçamentário ou aplicação segundo critérios não previamente estipulados pela Constituição. 

Dos 88% restantes, diz o autor, 13% necessitam serem dedicados ao cumprimento da meta de 

superávit primário, 25% cobrem a folha de pessoal, 36% vão para a Previdência, 6% seguem 

para alimentar programas sociais como o Seguro-Desemprego e o Fundo da Pobreza, e 8% 

são gastos com saúde. 

Poder-se-ia argumentar que a vinculação das receitas da União engessaria a 

atividade financeira realizada por esse Ente, porém, o estudo feito por Raul Velloso deixa 

claro que o problema está firmado em despesas públicas não constitucionalmente elencadas, 

tais como Previdência, superávit primário e Pessoal. As mais relevantes vinculações 

constitucionais dizem respeito à educação e à saúde, despesas legitimamente úteis ao bem 

comum. No mais, as transferências constitucionais – artigos 159 e seguintes – atendem ao fim 

maior do pacto federativo que adotamos, o que também é positivo, desde que os seus bons 

objetivos sejam levados a efeito pelos Entes beneficiados. 

                                                
158 Disponível em 
<http://www.planejamento.gov.br/orcamento/conteudo/orcamento_2004/orcamento_2004.htm>. Acesso em 02 
Jan 2005. 
159 Revista Veja. Nº 1890. São Paulo: Abril, 2005, p. 82. 
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Enquanto os limites fixados pela Lei Complementar nº 101/00 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal-LRF – não forem praticados, continuaremos prestigiando despesas 

inúteis. As despesas com pessoal, por exemplo, não podem estrapolar os percentuais de 50% 

da Receita Corrente Líquida no âmbito da União e 60% e na demais esferas federativas – 

artigo 19 da LRF.160 

Somente entre os anos de 2003 e 2004 as despesas públicas de custeio, 

empregadas para a manutenção da “máquina administrativa” aumentaram R$ 1,5 bilhões de 

reais. Por exemplo, em obras e instalações (reformas, trocas de elevadores, consertos, etc.) o 

aumento dos gastos foi da ordem de 63%. Em material de consumo (papel, tinta, etc.) foram 

gastos 39% a mais em 2004 do que em 2003. O pagamento de passagens áreas sobrelevou-se 

em 36% e o pagamento de mão de obra terceirizada 28%.161 

Analisando os números estampados somos levados, no mínimo, a pensar como 

Kiyosh Harada, que reputa como grande necessidade do nosso país, um Estadista sério que 

adote medidas autênticas, sem necessariamente serem desproporcionalmente onerosas para a 

população que arcará com as mesmas. Para ele é necessário por fim aos gastos inúteis, 

derrubando de uma vez por todas o perfil perdulário arrestado historicamente pelo Brasil. Diz 

Harada: “A incompetência do administrador público e a exacerbação tributária são como 

irmãos siameses, inseparáveis, quanto maior a incompetência do governante, maior a elevação 

da carga tributária.”162 

                                                
160 PASCOAL, Valdecir Fernandes. Direito Financeiro e Controle Externo. Rio de Janeiro: Impetus, 2003, p. 
84. 
161 Revista Veja. Nº 1890. São Paulo: Abril, 2005, p. 83. 
162 HARADA, Kiyoshi. Administração Pública. Relação direta entre carga tributária elevada e mau 
administrador. Revista Jurídica Consulex. Nº 183. Brasília: Consulex, 31 de Agosto de 2004, p. 45. 
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O problema, já se viu, não é falta de dinheiro em caixa, mas sim de ordem 

estrutural163, o que tem de mudar é o perfil prático da atividade financeira brasileira, 

adequando-se urgentemente ao nosso tipo principiológico constitucional. 

 

5.2. ANÁLISE DE PRINCÍPIOS GENÉRICOS ORIENTADORES DA ATIVIDADE FINANCEIRA 

BRASILEIRA 

 

Raymundo Juliano Feitosa164 já nos alertou para a silhueta ultrapassada denotada 

pelo nosso Estado aduzindo em palestra, deveras preocupado, o seguinte apelo: 

 

O perfil tributário passado financiava o Estado perdulário e o Estado 
gastador, um Estado de prestações, um Estado para rentistas. E como tal nós 
temos que redesenhar esse novo Estado, porque da forma em que está e se 
você tributa patrimônio e renda de forma excessiva, vai causar fuga de 
capitais. E por outro lado, isso ainda é agravado porque vai financiar um 
Estado de bem-estar que vai tornar os trabalhadores sem motivação, isso vai 
ser um desincentivo ao trabalho do outro, esse com todas as tintas. 

 
 

Diante de tudo, parece óbvio que as opções políticas abraçadas e defendidas 

pelos nossos administradores carecem mesmo é de legitimidade. Não uma legitimidade 

tradicional ou decorrente da dominação carismática, mas sim uma legitimidade legal-racional, 

como defendeu Adeodato165 – ver item 3.3 deste trabalho. 

É assim que Raymundo Juliano Feitosa166 cita que a “legitimidade é a base 

indispensável da autoridade política”, sendo legítimas, nesse sentido, as políticas capazes de 

oferecer os melhores resultados com os menores custos, traduzindo, em outras palavras, 

eficiência na Administração. 
                                                
163 FEITOSA, Raymundo Juliano Rêgo. Seminário Nacional sobre a Reforma Tributária. Transcrição das 
Palestras. Recife: Business LTDA, 1999, p. 131. 
164 Idem, ibidem, p. 133. 
165 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 100. 
166 FEITOSA, Raymundo Juliano Rêgo. Tendências Fiscais nos Países de Capitalismo Avançado. P. 7. 
Disponível em <http://www.sefaz.pe.gov.br/flexpub/versao1/filesdirectory/sessions580.pdf> Acesso em 13 Jan 
2005. 
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Apelando para a força maior e supremacia dos princípios em face de regras de 

menor degrau hierárquico – como, por exemplo, as nascidas do labor parlamentar, inclusive 

as orçamentárias – poderemos modificar os vários traços negativos insertos em nossa 

realidades e aqui esquadrinhados. 

Canotilho167, admitindo a distinção entre as regras e os princípios, como espécies 

de normas, propõe uma tipologia de princípios, na qual se subdividem quatro relevantes 

subespécies principiológicas. Em primeiro lugar são declinados os “princípios políticos 

constitucionalmente conformadores” que se destinam a explicar “as valorações políticas 

fundamentais do legislador constituinte”, afirmando-se, assim, como o cerne político de uma 

constituição igualmente política. Posteriormente, temos os “princípios constitucionalmente 

impositivos” nos quais “subsumem-se todos os princípios que, sobretudo, no âmbito da 

constituição dirigente impõe aos órgãos do Estado, mormente ao legislador, a realização de 

fins e a execução de tarefas” – v.g., lembramos os fins do artigo 3º da nossa Constituição 

brasileira. Os “princípios-garantia”, por sua vez, possuem especialmente a função de 

instituírem garantias aos cidadãos. Antes, porém, dos acima mencionados, destacou 

Canotilho, em primeiro lugar, os “princípios jurídicos fundamentais”, qualificando-os como 

“os princípios historicamente objectivados e progressivamente introduzidos na consciência 

jurídica e que encontram uma consciência expressa ou implícita no texto constitucional.” 

O princípio da eficiência firmado no artigo 37 da CF/88, nos reporta ao tamanho 

do Estado que temos e à forma do Estado que de fato queremos, posto que, do ponto de vista 

constitucional, somente será eficiente e legítima aquela atividade financeira capaz de atingir 

os objetivos encampados no artigo 3º da Constituição de 1988. 

Somos, neste contexto, forçados a admitir que a questão é, do mesmo modo, de 

moralidade pública. 

                                                
167 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 170-174. 
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Princípio também descrito no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, 

como sendo um dos pilares de sustentação das atividades de cunho administrativo, dentre as 

quais se insere a atividade financeira, sendo também regente, indicador do administrador em 

sua rota de atuação. Ives Gandra168 chega a considerar o princípio da moralidade como sendo 

o mais relevante dos princípios da administração Pública, sendo aplicável a todos os ramos do 

Direito. Consiste, entre outras coisas, em elevar o padrão do serviço prestado pelo 

administrador ao administrado, alavancando o relacionamento entre Estado e cidadão, 

estabelecendo firmes bases de confiança entre esses. 

Ocupa espaço de preeminência, orientando os princípios naturais do ser humano e 

os extraídos da norma, inclusive orçamentária, pois, ao administrador só é lícito fazer aquilo 

que a lei manda – princípio da legalidade – sendo certo que a lei num Estado como o nosso 

não pode se considerar norma de conteúdo qualquer, mas apenas de conteúdo realmente 

legitimo, ficando, portanto, repudiada a norma legal com teor amoral, ou seja, aquela que 

contraria os princípios constitucionais e seus objetivos. 

Carmem Lúcia169 resume, em breves linhas, a idéia que aqui se procura expor 

afirmando que: 

 
Em resumo, temos que a moralidade deverá sempre se sobrepor à lei, até 
porque é firmamento desta, ou seja a atividade do administrador, ainda que 
em consonância com a lei, se contrária à moralidade deverá ser considerada 
nula, por ofender os bons costumes, as regras da boa administração, os 
princípios de justiça e eqüidade e a idéia comum de honestidade. 

 
 

Nessa esteira, vale frisar que Pinto Ferreira170, antes mesmo de 1988, já 

apresentava o rol dos cinco grandes princípios constitucionais do Estado Democrático de 

Direito, que, na sua ótica regularam e orientaram o regime constitucional brasileiro 
                                                
168 MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). O princípio da Moralidade no Direito Tributário. São Paulo: 
RT, 1998, p. 17. 
169 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte: 
Del Rey, 1994, p. 190. 
170 FERREIRA, Pinto. Princípios Gerais do Direito Constitucional Moderno. 1º volume. São Paulo: Saraiva, 
1983, p. 18. 
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contemporâneo, são eles: Em primeiro lugar o princípio da supremacia da Constituição, 

posteriormente, o princípio democrático, seguindo-se o princípio liberal que acompanhado 

pelo princípio do socialismo equilibrou a participação de indivíduo e Estado nos rumos dos 

objetivos estatais. Por último, cita Pinto Ferreira, o princípio do federalismo. 

A Constituição brasileira traz em sua armação, logo no início, o elenco dos 

princípios chamados fundamentais, sobre os quais se assenta o Estado, oferecendo destaque 

para a base maior de um modelo estatal que, como mostrado, se pretenda liberal e 

Democrático de Direito. Tal princípio consiste na dignidade da pessoa humana, tido por 

muitos como norteador e corolário magno de todos os demais que após eles virão, fato que o 

consubstancia como bem jurídico merecedor de máxima proteção estatal.171 

 Em se tratando de atividade financeira, mais especificamente, um bom 

“remédio” para alcançarmos moralidade, eficiência e legitimidade, é a utilização dos padrões 

de capacidade e possibilidade contributiva dos destinatários da citada atividade. 

 

5.3. CAPACIDADE E POSSIBILIDADE CONTRIBUTIVA COMO PRINCÍPIOS CONTROLADORES 

DA ATIVIDADE FINANCEIRA 

 

O princípio da capacidade contributiva é de aplicação permanente, devendo 

surtir efeitos delimitadores do tributo antes mesmo de sua existência, ainda no curso do 

processo legislativo, ou até quando apenas se pensa em criar despesa ou majorar esse ou 

aquele tipo tributário. 

Capacidade Contributiva – limitação ao poder de tributar – rima com 

Possibilidade Contributiva – requisito das despesas públicas – servindo, então, como guia de 

todo o trâmite da atividade financeira. Lembremos que as despesas somente deverão ser 

                                                
171 SALOMÃO, Heloísa Estellita. A Tutela Penal e as Obrigações Tributárias na Constituição Federal. São 
Paulo: RT, 2001, p. 85-86. 
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efetuadas nos limites das possibilidades dos responsáveis pelo seu custeio, ou seja, nos limites 

da possibilidade contributiva de cada um, mensurada, em última análise pela própria 

capacidade contributiva. 

Baleeiro informa que o italiano Benvenuto Griziotti, pode perfeitamente ser 

considerado como um dos construtores do princípio da capacidade contributiva, por 

estabelecer uma relação entre a aptidão de efetuar contribuições e os serviços prestados pelo 

Estado com o produto arrecadado. Para aquele jurista italiano, os tributos deveriam ser 

convertidos em serviços com vistas à satisfação das necessidades públicas, ou, em última 

análise, revertidos em prol dos próprios contribuintes. À frente da Escola de Pavia, Griziotti, 

propôs uma teoria de vinculação dos tributos a uma contraprestação estatal, para ele, a causa 

dos tributos – inclusive os impostos – seria, precisamente, o bem decorrente da 

arrecadação.172 

No Brasil, tanto a constituição imperial, como as que lhe sucederam mostraram-

se acanhadas, desprestigiando o princípio da capacidade contributiva. Com a Constituição de 

1946, finalmente, o princípio recebeu o destaque merecido, posto que, o artigo 202 da citada 

Constituição, o trazia expresso em seu texto, vazado nos seguintes termos: “Os tributos terão 

caráter pessoal sempre que isso for possível, e serão graduados segundo a capacidade 

econômica do contribuinte.” 

Com a chegada da emenda constitucional nº 18/1965, dito dispositivo restou 

revogado, voltando a ser revigorado, tão somente, com a Carta de 1969, que trouxe o 

princípio implícito e não expresso como ocorreu com o artigo 202, em 1946. Ainda que não 

se tratasse de um item expressamente apregoado, o mesmo poderia, com alguma boa vontade 

do interprete, ser vislumbrado quando da leitura do artigo 153, §36 que assim declarava: “A 

especificação de direitos e garantias expressas não exclui outros direitos e garantias 

                                                
172 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 
714-717. 
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decorrentes do regime e dos princípios que ela adota.”173 Vale lembrar que durante aquela 

época, sequer éramos Estado Democrático de Direito. 

A Constituição Federal de 1988, caracterizada como analítica, trouxe em seu 

texto, dentre outros, o princípio da capacidade econômica, expresso no §1º do seu artigo 145. 

Ali fez o constituinte constar literalmente que: 

 

sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o 
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 
 

Desta forma restaram constitucionalmente preconizados os princípios da 

capacidade econômica, que traria em seu bojo, também, a idéia de capacidade contributiva, e 

da personificação dos impostos, os quais, sempre que possível, deverão ser empregados. 

É de se notar que estamos falando de capacidade contributiva, porém, o termo 

utilizado pelas Constituições brasileiras – tanto a de 1946 como a de 1988 – foi outro, qual 

seja, capacidade econômica. Uma das explicações para tal nomenclatura constitucional pode 

ser extraída a partir da distinção proposta por Francesco Moschetti174, para quem é possível 

existir capacidade econômica sem capacidade contributiva, ou seja, a capacidade econômica é 

pressuposto necessário, porém, não suficiente para configurar-se a capacidade contributiva.  

A capacidade econômica de determinado sujeito pode ser fixada tão somente em 

perfunctória atenção ao seu patrimônio visível, ao passo que, a capacidade contributiva 

depende da análise mais aprofundada das condições subjetivas do indivíduo, tais como, 

condições familiares – número de filhos, doença de dependentes, por exemplo – e renda 

suficiente para a provisão do mínimo vital e a manutenção de um patrimônio condizente com 

                                                
173 Idem, ibidem, p. 687. 
174 COSTA, Regina Helena. Princípio da Capacidade Contributiva. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 21. 
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parâmetros capazes de proporcionar uma existência fiel ao princípio da dignidade da pessoa 

humana.  

Moschetti faz, assim, uso de importantes conceitos tais como renda líquida, 

patrimônio líquido, potencial econômico global individual, gasto global e acréscimo 

patrimonial, de forma a demonstrar cristalinamente que a tributação deverá cingir-se à 

capacidade contributiva e não apenas à capacidade econômica do sujeito. 

São interessantes as distinções estabelecidas por Mary Elbe175 entre os conceitos 

de capacidade contributiva, capacidade econômica e capacidade financeira. Para a autora, a 

capacidade contributiva seria derivada direta da relação entre os sujeitos Ativo e Passivo da 

relação tributária e, quando existente tal capacidade, o sujeito passivo estaria “jurídica e 

legitimamente obrigado ao cumprimento de determinada prestação tributária”; o termo 

capacidade econômica, por sua vez, representaria a habilitação detida pela maioria absoluta 

dos indivíduos para obterem riquezas, significando uma verdadeira capacidade potencial, 

passível ou não de ser levada a efeito, mas que por si só não atestaria capacidade para pagar 

tributos; por fim, a disponibilidade pecuniária efetiva para o adimplemento das obrigações 

tributárias, seria chamada de capacidade financeira. 

Visto o que se mostrou, nota-se que o conceito de capacidade econômica é 

flagrantemente mais vazio para o fim desejado por todos – isonomia entre as pessoas e 

afirmação de um Estado Democrático de Direito real – do que o de capacidade contributiva. A 

capacidade contributiva, somente será obtida após o abatimento das despesas empreendidas 

para a aquisição, mantença e exploração do patrimônio e da renda, sendo indispensável a 

prévia dedução dos gastos efetuados para a correta manutenção do contribuinte e de sua 

família, mantendo-se intacto o mínimo vital. Tributar alguém apenas economicamente capaz 

                                                
175 QUEIROZ, Mary Elbe. Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Barueri: Manole, 
2004, p. 28. 
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significa negativa ao princípio da capacidade contributiva e, conseqüentemente, confisco por 

parte do Estado.176 

Entendemos que, o fato de a atual Constituição brasileira falar em princípio da 

capacidade econômica não significa que tenha restado desprestigiado o princípio da 

capacidade contributiva. Apenas por precisão técnica os termos deverão ser diferenciados, 

uma vez que, parece óbvia a atecnia cometida pelo Constituinte ao utilizar um termo ao invés 

do outro, entretanto, é de se frisar que a norma inserida no texto constitucional, estreme de 

dúvidas, comporta a presença luminosa e destacada do princípio segundo o qual os impostos 

deverão, necessariamente, homenagear a material capacidade contributiva do indivíduo e isto 

ou em atenção ao artigo 145 §1º ou em última analise em homenagem ao artigo 5º, §2º, ambos 

da CF/88.  

Portanto, de uma maneira ou de outra, o princípio da capacidade contributiva, 

como corolário de isonomia, segurança jurídica, dignidade da pessoa humana, dentre outros 

princípios, deverá ser comportado pelo intérprete de nossa Constituição. 

Podemos, diante de tudo, extrair a lição de que, não pode o princípio da 

capacidade contributiva ser concebido e interpretado sob a deficiente e inadequada ótica de 

um Estado puramente liberal, abstencionista. A atuação do Estado, de certo, será decisiva para 

a implementação do Princípio, uma vez que, cabe a ele a formatação e execução de políticas 

com vistas à uma modernização dos tributos existentes hoje. As doutrinas mais abalizadas, já 

a muito tempo, defendem a restrição máxima dos tributos reais, sendo certo que, como já 

vimos, a própria Constituição de 1988, assumiu uma postura de defesa da personificação 

exacional. Quanto maior o grau de pessoalidade dos tributos, inclusive indiretos, mais justa 

será a tributação. A idéia é exatamente a seguinte: quem pode mais, paga mais.  

                                                
176 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 
693. 
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A recusa ao tributo fixo em troca do progressivo, efetivado através da graduação 

de alíquotas é um dos instrumentos eficazes ao desenvolvimento de um esquema tributário 

atento ao princípio ora debatido, desde que materialmente reflita a realidade do universo de 

contribuintes atingidos pela incidência da norma tributante e não apenas seja formalmente 

progressivo. 

Como medida de proteção ao cidadão, modificações de importante quilate foram, 

e ainda hoje, estão sendo efetuadas. A avançada tendência de se instituírem tributos pessoais e 

progressivos, evitando-se a tributação do consumo foi severamente criticada, notadamente por 

aqueles que detinham em suas mãos grandes riquezas, entesourando desumanamente 

propriedades que em nada atendiam as finalidades e reclames sociais, ao mesmo tempo em 

que respondiam apenas por uma ínfima parcela da arrecadação tributária, em flagrante 

desrespeito a princípios como os da capacidade para contribuir e da isonomia. 

No final do século XIX, doutrinadores defenderam com veemência a viabilidade, 

tanto lógica quanto aritmética, de serem instituídos e cobrados impostos em caráter 

progressivo. As controvérsias, como já dito, foram inúmeras, numa época em que a 

implementação de impostos exigidos progressivamente era associada, pasmem, a práticas 

espúrias de confisco, subversão social e até mesmo comunismo, em teses que contrariavam 

todas as vozes que afirmavam lucidamente ser este – a progressividade tributária – um dos 

mais válidos utensílios na luta contra as odiosas desigualdades existentes. O problema maior é 

que tais indivíduos apenas preocupavam-se consigo mesmo, aferrando-se levianamente a uma 

micro concepção de mundo onde só os seus interesses deveriam ser considerados.177 

Hoje, felizmente, os impostos progressivos possuem abrangência quase que 

universal, sendo pacificamente reconhecidos os seus benefícios. Ao menos formalmente, são 

                                                
177 Idem, ibidem, p. 752. 
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admitidas tais ferramentas como indispensáveis ao conserto de uma ineficiente estrutura 

tributária.  

À guisa de exemplo, podemos mencionar a armação que oferece esteio ao 

imposto exigido sobre a renda e proventos de qualquer natureza em nosso Brasil. É conhecida 

a diretriz contida no artigo 153, §2o, inciso I, da Constituição Federal de 1988, onde se declara 

que o tributo em tela deverá ser informado por critérios de generalidade, universalidade e 

progressividade. A progressividade é parâmetro para uma correta implementação do princípio 

da capacidade contributiva, uma vez que, aquele indivíduo que denotar melhor capacidade 

para contribuir deverá ser tributado com alíquotas maiores do que outros que, por exemplo, 

possuem tão somente um mínimo vital para a subsistência sua e de sua família, sendo esta, 

também, uma vertente do princípio da isonomia – dispensar tratamento desigual para os 

desiguais, na medida das suas desigualdades.178 

 Com relação à tributação do imposto de renda das pessoas físicas, o problema 

surge na demarcação de progressividade das alíquotas que, no exemplo apontado, limita-se a 

uma faixa de isenção e duas alíquotas, não importando, a partir de certo limite, o valor da 

renda auferida, que sempre receberá a incidência da mesma alíquota, hoje fixada em 27,5%.  

Passadas tais considerações, outra questão relevante se impõe: qual a extensão 

do princípio da capacidade contributiva, ou noutro giro, quais os tributos passíveis de 

sofrerem sua influência? 

Autores outros que se debruçaram sobre o tema afirmam que o princípio da 

capacidade contributiva é extensivo a todas as espécies tributárias179. Nesse sentido, por 

exemplo: “Estabelecidos os contornos gerais do princípio da capacidade contributiva, 

                                                
178 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. São Paulo: Malheiros, 
2000, p. 47-48. 
179 COSTA, Regina Helena. Princípio da Capacidade Contributiva. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 52-58. 
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entendemos que a limitação constitucional de que trata incide genericamente sobre todas as 

exações tributárias.”180 

Não resta dúvida, até mesmo em face da literalidade do artigo 154, §1º da CF/88, 

que o princípio em tela deve ser aplicado somente aos tributos não vinculados, ou seja, aos 

impostos, entretanto, a dúvida suscitada por alguns doutrinadores, como visto acima, diz 

respeitos à aplicação de tal princípio aos tributos vinculados a alguma contraprestação 

específica – taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e empréstimos 

compulsórios.  

Mesmo no tocante aos impostos, ainda indagamos se o princípio da capacidade 

contributiva aplica-se ou não àqueles extra-fiscais. 

Entendemos que os impostos, e de resto os demais tributos extra-fiscais, não 

poderão estar bitolados à capacidade contributiva do sujeito passivo, uma vez que visam 

estimular ou desestimular condutas e, muitas vezes somente obterão bom êxito nesta 

perseguição se, porventura, forem elevados ou diminuídos fora dos patamares do razoável. 

Quanto aos demais tributos, pensamos que estarão de fora do controle direto do 

princípio traduzido pelo artigo 154, §1º da CF/88, entretanto, caso a caso, poderão se 

beneficiar das limitações impostas pela capacidade contributiva, em face do permissivo aberto 

pelo §2º do artigo 5º da CF/88, podendo, ainda, se submeterem ao princípio da possibilidade 

contributiva em matéria de direito financeiro, pois, se a despesa pública a qual está vinculado 

o tributo for de valor maior do que a possibilidade de custeio dos contribuintes, então, ela não 

deverá ser autorizada e, logo, o tributo cujo produto a encamparia, igualmente, não  deverá ser 

cobrado por ausência de motivação, atentando contra todos os outros princípios discutidos no 

item antecedente, dentre os quais a dignidade da pessoa humana, a moralidade e a eficiência 

pública. 

                                                
180 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito Tributário. Capacidade Contributiva. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1998, p. 77. 
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5.4. TORNANDO PRÁTICO O ESTADO TEORIZADO NA CF/88 

 

Muito se fala em reforma tributária, mas a reforma que de fato precisamos é 

aquela capaz de mudar as práticas equivocadas existentes em nossa Ordem, tornando efetivas 

as teorias traduzidas pela nossa Constituição através de princípios como os acima vistos. 

Diante de informações que apontam para uma dissonância entre teoria 

constitucional e prática estatal, algumas considerações merecem lugar. 

O direito que o cidadão possui de ter o seu patrimônio resguardado de toda e 

qualquer violação, é um direito subjetivo concedido pelo Constituinte e que, imediatamente, 

passou a propalar a sua energia em face da natureza de norma fundamental de eficácia plena e 

aplicabilidade imediata. É dever do Estado manter a sua mão visível – e não apenas a invisível 

– distante do confisco da propriedade do indivíduo, cabendo-lhe, omitir-se de agir contrário 

aos interesses do proprietário que, em caso de ameaça ao seu bem poderá recorrer ao 

Judiciário clamando pela concessão de uma tutela inibitória ou repressiva que vise impedir ou 

brecar a ação que contraria a Lei Maior. 

Por outro lado, é direito inerente a qualquer cidadão a obtenção dos fins de 

dignidade listados no artigo 3º da CF/88 e tradutores do bem comum temporal, signo de 

isonomia. 

É urgente que se opere uma justa redistribuição de riquezas no Brasil e o tributo 

surge como uma eficaz ferramenta para a obtenção de tal desiderato, desde que seja 

corretamente concebido e gasto. 

Logo, deve-se admitir que um justo sistema tributário e financeiro não deve 

destruir riquezas, mas, pelo contrário, racionalizar a sua distribuição, na medida em que as 
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propriedades injustas revertem em prol da sociedade, e a justa tributação passa a se arrimar na 

reta distribuição dos patrimônios, via despesa pública.181 

Conforme é sabido, dentre as Constituições que mais influenciaram o estilo 

adotado, não apenas pela Carta brasileira de 1988, mas até mesmo pela de 1934, temos a 

mexicana de 1917 e a alemã de Weimar de 1919, que consagraram, primordialmente, 

preceitos sociais, de índole positiva.182 

A Constituição brasileira de 1988, assim como a portuguesa, é caracterizada, já 

vimos, como Constituição dirigente, apontando em vários dispositivos para a legislação infra-

constitucional, atribuindo a ela a responsabilidade por tornar efetivas várias normas de 

eficácia limitada.183 Nesse sentido a Carta de 1988, ostenta uma característica própria dos 

países emergentes que, de pronto, não teriam condições de tornar plena a eficácia de todas as 

normas inseridas no texto constitucional. 

Por outro lado, as normas dirigentes da Constituição vinculam a ação do 

administrador que não poderá negar-se a efetivá-las. Assim apregoa Canotilho184: 

 
A “dinâmica constitucional” exige “dinâmica política”; o programa 
constitucional aponta para “programa de governo” e para actos de direcção 
político-programática. Sendo assim, a vinculação jurídico-material do 
“programa constitucional” não visa eliminar o ermessen, a “liberdade de 
conformação” dos órgãos constitucionais titulares de competência de 
direcção política; procura, antes de tudo, estabelecer um “fundamento 
constitucional” para a política. Esta deve mover-se no âmbito do programa 
normativo-constitucional. Em síntese: o bloco dirigente não substitui a 
política; o que se torna é premissa material da política. 
 
 

A CF/88 disciplinou a forma como deve ser procedida a repartição das receitas 

oriundas dos tributos arrecadados, em respeito absoluto ao molde de Estado Federativo 

                                                
181 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 
836. 
182 MOREIRA, Vital. O Futuro da Constituição. In GRAU, Eros Roberto (Org.). Direito Constitucional. 
Estudos em Homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 315. 
183 GRAU, Eros Roberto (Org.). Direito Constitucional. Estudos em Homenagem a Paulo Bonavides. São 
Paulo: Malheiros, 2001, p. 258. 
184 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Contributo para 
a compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra, 1994, p. 463. 
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seguido pelo Brasil, determinando a comunhão que deverá imperar, sempre, entre os Entes 

componentes desta Federação. 

Assim, não se pode esperar que tal ou qual tributo seja válido se não presta 

atenção a este ou aquele dispositivo constitucional. Não poderá um Ente invadir a esfera de 

atuação de outro, não poderá um tributo ser instituído através de instrumento legislativo 

impróprio, não poderá haver hierarquia entre os tipos normativos, pois o que existe são, 

apenas, campos constitucionalmente delimitados para a atuação, na forma dos artigos 59 e 

seguintes da Constituição Federal. 

Enfim, mesmo sendo os direitos fundamentais, em quaisquer de suas dimensões, 

espécies de normas constitucionais dotadas de eficácia plena e aplicabilidade imediata, alguns 

dispositivos do contexto constitucional de 1988, ou ainda dependem de norma infra-legal para  

a sua efetivação, ou então, não passam de programas a serem implementados algum dia, não 

sabemos quando, fato que findaria por prejudicar toda a estabilidade da Constituição, 

inclusive dos direitos fundamentais ali presentes. 

Seriam os objetivos inseridos no artigo 3º da Constituição brasileira, neste 

contexto, normas meramente programáticas, os quais, talvez por isso mesmo ainda não estão a 

receber recursos suficientes? 

Uma coisa é certa, não há mais espaço para o Estado permanecer escudado atrás 

dessas alegações. É urgente o redesenho dessa realidade negativa onde as despesas públicas 

são em regra pagas pelos mais pobres e melhor desfrutadas pelos mais ricos. 

É necessária uma reforma acoplada ao cumprimento efetivo das normas que já 

possuímos, como é exemplo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Apenas e tão somente, quando 

houverem necessidades bem delineadas no nosso orçamento, permitindo que o filtro das 

despesas públicas mantenha-se perfeito e, seja perfeita, também, a redistribuição das riquezas 

efetuadas por ele, alcançaremos os objetivos para os quais fomos criados como Brasil. 
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É importante que, como gestor de receitas arrecadadas, o administrador público 

seja bom estadista e não apenas bom político. O legislador, por outro lado, precisa atender às 

vinculações constituconais. 

É indispensável o envolvimento de toda a sociedade no esforço de arrecadar, o 

que somente ocorrerá quando houver transparência nas informações dos motivos e das formas 

como se opera a tributação em nosso país. Enquanto o gasto público for formatado em moldes 

que privilegiem os rentistas, deixando em lugar posterior o interesse social maior – como 

mostram as nossas normas orçamentárias – e a arrecadação, a despeito disso for crescente, 

não haverá solução para os problemas identificados. Enquanto os “homens do povo” 

estiverem escondidos sob o pálio da omissão e da legitimação de decisões políticas pelo mero 

procedimento, continuaremos a viver num Estado Democrático de Direito de “faz de 

conta”.185 

A fim de ser bem assimilada por todos os contribuintes, se faz imperiosa a 

racionalização dos gastos, não bastando justificar que “tais ou quais” recursos serão utilizados 

para cobrir despesas públicas. O povo e todos aqueles que contribuem, precisam saber se a 

parcela do seu patrimônio ou da sua renda despendida para tal fim não estará sendo gasto com 

compromissos inócuos – ainda que insertos na respectiva lei orçamentária – que destoam do 

escopo oficial estatal.  

Os documentos escritos como marcos dos acontecimentos históricos descritos, 

bem revelam a preocupação com a igualdade e a livre conservação do patrimônio, numa 

época, como visto no item 2.3 deste trabalho, assinalada pela exploração e os pesados 

jugos186. A título de exemplo, é válida a leitura dos artigos 1º e 17º da Declaração dos Direito 

do Homem e do Cidadão que estatuíram em defesa de uma justa arrecadação existente: 

                                                
185 WEISS, Fernando Lemme. Justiça Tributária. As Renúncias, o Código de Defesa do Contribuinte e a 
Reforma Tributaria. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003, p. 179. 
186 REIS, Palhares Moreira. A isonomia na Constituição de 1988. Cadernos de Direito. Recife: Associação dos 
Procuradores do Estado de Pernambuco, nº 1, 1993, p. 13-15. 
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1º. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As 
distinções sociais não podem se fundar, senão na idéia comum. 
17º. A propriedade, sendo um direito inviolável e sagrado, nenhuma pessoa 
pode dele ser privado, senão quando a necessidade pública, legalmente 
constatada, a exige de modo evidente, sob a condição de uma prévia e justa 
indenização. 

 
 

Afirmamos: dinheiro público – inclusive o produto da arrecadação tributária – 

mal consumido também é hipótese de violação da propriedade privada, devendo ser inibida 

e/ou reprimida, pelos meios legais, carreando, inclusive, punição aos responsáveis, pois foge a 

qualquer conceito de Justiça a determinação de entregar dinheiro ao Estado, tão somente para 

atender as infindáveis e injustificáveis despesas pessimamente elaboradas pelos Entes 

responsáveis. 

O Estado Democrático de Direito, diz Misabel Derzi187, arrima-se sobre duas 

raízes, a segurança jurídica e a isonomia. Segurança jurídica se consegue, consoante a autora, 

através de anterioridade, legalidade, ampla defesa e contraditório arrogados aos contribuintes, 

enfim por meio de isonomia entre as pessoas, que, por sua vez, somente se efetiva, com 

justiça, problema cuja solução depende da união do legítimo direito com um todo em busca da 

promoção de uma mais autêntica distribuição das riquezas, dos patrimônios. 

Tributo justo e despesa pública válida. Essa soma resultará em riqueza nas mãos 

de todos e diminuição de desigualdades, promovendo, enfim, um verdadeiro Estado 

Democrático de Direito. 

 

 

 

 

 
                                                
187 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Seminário Nacional sobre a Reforma Tributária. Transcrição das 
Palestras. Recife: Business LTDA, 1999, p. 119-120. 
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CONCLUSÃO 

 

No primeiro capítulo deste trabalho mencionamos uma indagação relevante, pelo 

que, toda a construção teórica, incluindo a análise de dados fáticos do nosso país, convergiram 

para o oferecimento de, pelo menos, uma resposta satisfatória àquela pergunta. 

Queríamos saber se a relação prática existente entre as receitas e as despesas 

públicas aplicadas em nossa ordem estatal, através das leis e demais veículos normativos 

orçamentários, guardava ou não consonância material com a Constituição de nosso Estado, 

podendo, por fim, ser considerada legítima. Em suma, a atividade financeira brasileira está, ou 

não, habilitada a diminuir as muitas desigualdades sociais vislumbradas em nosso Estado, 

promovendo isonomia? 

Infelizmente, respondemos negativamente o questionamento que nos 

acompanhou, pois, em primeiro lugar, as despesas públicas orçadas em nosso país não se 

mostram afeiçoadas aos princípios dirigentes do texto maior de 1988, e, por último, as 

mesmas não estão logrando por diminuir as desigualdades do nosso povo, através da 

distribuição de riquezas, atitude que, como esperávamos, deveria ser levada a efeito pela 

atividade financeira. 

Antes de chegarmos a essa resposta, porém, procuramos conhecer mais sobre o 

Estado, em termos gerais, e o Brasil em particular, considerando, sempre, a atividade 

financeira como forte agente transformador – ou mantenedor – de uma ordem que se quer. 

Concluímos que o Estado nada mais é do que a união de pessoas com objetivos 

coincidentes. Serve para viabilizar de maneira mais facilitada a consecução dos comentados 

objetivos – “a união faz a força” diz o adágio – que em nossa Constituição estão positivados 

no artigo 3º. 
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Ser Estado Democrático de Direito, como narrado no artigo 1º da Constituição 

brasileira de 1988, significa obter a satisfação das necessidades comuns com a contribuição 

comum, isso, porém, não poderá se dar de qualquer maneira, mas, tão só, de forma legítima, 

legal e racional, através de medidas que representem a real, e não apenas formal, vontade 

popular. 

Vimos que a atividade administrativa financeira é imprescindível para um Estado 

que, como o Brasil, abandonou a requisição da força privada, adotando o critério da despesa 

pública e da tributação – espécie de receita pública das mais relevantes – para a satisfação de 

necessidades igualmente públicas em prol apenas do bem comum temporal. 

O Brasil teoricamente é um país rico e bom para se viver, entretanto, temos sido 

assolados por uma crescente violência, fruto, também, incontestavelmente, das péssimas 

condições em que sobrevivem muitos cidadãos. A carência que vários brasileiros enfrentam, 

de bens mínimos para a manutenção de qualquer ser humano, é fato público e notório, 

passível de ser visto a “olho nu” em qualquer esquina ou semáforo, numa nítida negação do 

modelo estatal que adotamos e dos princípios que o sustentam – dignidade da pessoa humana, 

por exemplo. Por outro lado temos ciência da enorme riqueza detida por poucos, dentre os 

quais se incluem os representantes formais do povo, numa afronta direta à isonomia, princípio 

regenciador de um Estado forjado nos moldes do Brasil – Estado Democrático de Direito. 

O Estado, incluindo o Democrático de Direito, é concebido prioritariamente para 

satisfazer de maneira lógica e sistemática as necessidades do povo que o gerou, pelo que, no 

instante em que as necessidades humanas deixarem de ser satisfeitas pela organização estatal, 

a mesma perderá fatalmente a sua razão, tornando-se coisa vazia, sem sentido algum, dando 

lugar às mais incríveis e perigosas inovações. 

Criado o Estado, a sua evolução apenas ocorreu com a movimentação do povo em 

conjunto ou bloco de forças unidas, sendo evidente que, se não houvesse ocorrido tal 
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mobilização, no mínimo, continuaríamos sendo espoliados por um verdugo absolutista. 

Teoricamente, o Poder entregue nas mãos de legítimos representantes significa que o Povo 

indiretamente governa. Vale verificar, entretanto, que em nossa realidade, a relação entre o 

Estado e os súditos precisa ser mais estreitada, e isto, urgentemente, antes que seja perdida, 

por completo, a legitimidade que hoje anda tão enfraquecida. 

Tudo isso revela que a desconexão entre os governantes e o Povo findou por 

gerar um Estado no qual o padrão representativo a todo o instante vem sofrendo o risco de ruir 

e as despesas púbicas aprovadas revelam a distância entre a legítima vontade, a necessidade 

popular e a determinação legal. 

Por espantoso que pareça, a chamada classe média e os pobres terminam sendo 

os mais acossados pela carga tributária, e isto por falta de atenção ao princípio da capacidade 

contributiva. Não obstante, as despesas públicas são inoperantes para esses que só conseguem 

enxergar um retorno social mínimo, quando não, inexistente. 

Também, pudera, os gastos com pessoal – ativo e inativo – e o refinanciamento 

da dívida pública federal, deixam os cofres públicos com quase nada para aplicação em 

investimentos sociais. 

A solução para tal impasse, cremos, será, o aprofundamento de estudos acerca dos 

impactos que a norma instituidora de tributos in abstracto causará sobre o universo dos 

potenciais contribuintes. Tal estudo reclama uma compreensão séria e precisa das condições  

e das necessidades reais de sobrevivência do nosso povo, para que seja evitada a incidência 

sobre pessoas que, ainda que dotadas de capacidade econômica são desprovidas de capacidade 

contributiva, evitando-se, por consequência, o gasto público inútil. 

O legislador que ouse por quebrar a vinculação imposta pela direção 

constitucional deve ser compelido a voltar atrás, construindo leis que encontrem assento 

constitucional. Aqui tem lugar a intervenção do Judiciário. 
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Criar despesas não reversíveis em proveito do bem comum temporal é desvirtuar 

o instituto da despesa pública, abandonando a sua função maior de filtro limpo que redistribui 

riquezas, trazendo à lume a iniqüidade de uma carga tributária maior para satisfazer despesas 

inócuas. 

Não basta arrecadar, o objetivo do Estado não é apenas este, a arrecadação é 

somente o meio para se chegar ao destino desejado, qual seja a efetivação de isonomia e do 

princípio da dignidade da pessoa humana, mantendo-se, por conseguinte, um Estado firmado 

em Democracia e Direito. 

Se em regra, ano após ano, como visto, aumenta a arrecadação, porque os 

indicadores sociais apontam tantos problemas a serem solucionados? A resposta se deve a 

uma deficiente política financeira. 

As reclamações são muitas, devemos mudar logo, pois o Brasil já, a muito 

tempo, sofre de tais mazelas que não podem ser mais mantidas.  

Já estamos no século XXI, mas, ainda é extenso o caminho, entre a teoria 

pregada e a realidade vivenciada, sendo notório que, muitas vezes, chegamos a pensar que a 

evolução não carreou as conquistas necessárias e tão desejadas, basta para tanto lembrar das 

palavras de Sacha Calmon: “O Direito jamais foi sinônimo de justiça. A lei tem sido aqui e 

alhures, agora como antanho, mais um instrumento de reprimenda do que de libertação.”188  

Fiquemos com essas linhas de repúdio ao Estado meramente legal que vem 

ocupando indevidamente o espaço do Estado Democrático de Direito brasileiro. 

 

 

 

 

                                                
188 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria Geral do Tributo e da Exoneração Tributária. São Paulo: RT, 
1982, p. 5. 
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