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HEMON: 

“Não carregues em ti só uma morada da verdade: o que dizes, nada 

mais do que isso. 

Quem julga deter saber exclusivo, possuir língua e mente estranhas 

aos demais, nesse, se o abres, verás o vazio.  

Para o homem, ainda que seja sábio, aprender continuamente e ser 

flexível não é vergonhoso.  

Observa que, nas torrentes de inverno, as árvores que cedem salvam 

os ramos, enquanto as que  resistem sucumbem, arrancadas as raízes. 

Do nauta, que firma resolutamente o pé e não arreda um passo, o 

barco vira e a viagem termina com o casco ao vento” (SÓFOCLES. 

Antígona. Trad. do grego por Donaldo Schüler. Porto Alegre: L & 

PM, 1999, p. 53-54.)  

 

 

“A alteridade é, sem dúvida, aspecto importante da pluralidade; é a 

razão pela qual todas as nossas definições são distinções e o motivo 

pelo qual não podemos dizer que uma coisa é sem distingui-la de 

outra. (...) No homem, a alteridade, que ele tem em comum com tudo 

o que existe, e a distinção, que ele partilha com tudo o que vive, 

tornam-se singularidade, e a pluralidade humana é a paradoxal 

pluralidade de seres singulares.” (ARENDT, Hannah. A condição 

humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 189) 
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RESUMO 
 
 
 
 
AMORIM, Ana Rosa Tenório de. O enriquecimento injustificado do Estado e o princípio de 
vedação ao confisco. 2005. f. 227. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências 
Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Alagoas, Recife. 
 
 
 
Este estudo procura relacionar o enriquecimento injustificado do Estado com o princípio do 

não-confisco. O enriquecimento injustificado, devido a suas origens romanas, é 

historicamente conectado ao direito civil. Apenas no século 20, juristas tentaram aplicar o 

enriquecimento injustificado ao direito administrativo, argumentando que os estados, sendo 

ativos na esfera privada, também podem enriquecer sem causa jurídica. O direito tributário, 

contudo, não é comumente associado como causador de enriquecimento injustificado. Embora 

a teoria tributária atualmente não aceite a possibilidade de situações tributárias gerarem um 

enriquecimento sem causa jurídica, é perfeitamente possível propor o enriquecimento 

injustificado do estado para questões tributárias. O confisco emerge como um indubitável 

exemplo de como a tributação pode causar enriquecimento injustificado para o estado. Os 

tributaristas tendem a definir confisco numa perspectiva meramente quantitativa. Esta 

abordagem está equivocada. O segundo objetivo do presente estudo é redefinir confisco, 

demonstrando sua relação com a estrutura da norma tributária e sua oposição à legalidade. 

Confisco é uma categoria alternativa ao tributo. O tributo exige uma concordância formal e 

material com a constituição. Quando essa concordância não é encontrada, o confisco aparece 

como uma categoria alternativa e antípoda ao tributo.   

 
 
Palavras-chave: enriquecimento injustificado; confisco; tributação. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
This study seeks to relate unjustified state enrichment and non-confiscation principle. 

Unjustified enrichment, due to its roman origin, is historically connected to civil law. Only in 

20th century, jurists have tried to apply unjustified enrichment to administrative law, arguing 

that states, being active in private sphere, can also enrich without a juridical cause. Tax law, 

however, is not commonly associated to causing unjustified enrichment. Although tax theory 

does not currently accept the possibility of tax situations generate an enrichment without 

juridical cause, it is perfectly possible proposing the expansion of state unjustified enrichment 

to tax issues.  Confiscation then emerges as an undoubtful example of how taxation can cause 

an unjustified enrichment to state. Tax theorists tend to define confiscation in a merely 

quantitative way. This approach is equivocated. The second goal of the present study is 

redefine confiscation, demonstrating its relation to tax norm structure and its opposition to 

legality.  Confiscation is a category alternative to tax. Tax demands a formal and material 

accordance to constitution. When that accordance is not found, confiscation appears as an  

alternative, antipode category. 

 
 
 

 
 

Key-words: unjustified enrichment; confiscation; taxation. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

 
  A questão do confisco, em matéria tributária, tem-se mostrado não como 

problema, mas praticamente como um dilema para aqueles que se aventuram a analisá-la. O 

confisco é objeto que se esvaece numa doutrina e jurisprudência atônitas com as dificuldades 

que o estudo do caráter confiscatório dos tributos impõe.  

   É lugar comum entre os tributaristas ressaltar a aridez do problema do confisco em 

matéria tributária1. Nessa seara, a escassez de estudos2 e a dificuldade de quantificação do 

confisco tornam-se o calcanhar de Aquiles dos juristas precisamente quando estes se vêem 

impelidos a responder a uma pergunta tão cândida quanto constrangedora: qual o máximo que 

cada um deve pagar?3  

25 

  Em um estudo específico sobre confisco tributário, Paulo César Baria de Castilho 

chega a elaborar a seguinte afirmativa: 
                                                
1 Cf. DORADO, Francisco Garcia. Prohibición Constitucional de confiscatoriedad e deber de tributación. 
Madrid: Dykinson, 2002, onde, em prefácio, José Luiz Pérez de Ayala considera a matéria muito difícil e ressalta 
a escassez de estudos sobre confisco na Espanha. Esta é também a posição esboçada em prefácio por Diva 
Malerbi, in CASTILHO, Paulo César Baria. Confisco tributário . Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 9. Ver 
também Horvath, Estevão. O princípio do não-confisco no Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 2002, p. 
9. 
2 Uma escassez que parece cada vez mais relativa. Apenas no Brasil, tributaristas como Aliomar Baleeiro, 
Misabel Derzi, Aires Barreto, Estevão Horvath e Douglas Yamashita já se dedicaram ao tema, afora os mais de 
25 juristas que participaram do Simpósio sobre Direitos Fundamentais do Contribuinte organizado por Yves 
Gandra da Silva Martins, onde se perguntava o significado da expressão constitucional “efeitos de confisco”. Na 
Espanha, além de Francisco Garcia Dorado, há também o trabalho comparatista dos sistemas argentino e 
espanhol, de Gustavo Naveira de Casanova, bem como o artigo de Antonia Agulló Agüero, publicado também 
no Brasil, além  de artigos escritos por Martinez Lago. 
3 Pérez de Ayala, calcando-se na terminologia adotada pela constituição espanhola, faz a mesma pergunta da 
seguinte maneira: “Esta pregunta (tan inocente como importante) es la siguiente: ¿cuánto debe en justicia pagar 
cada uno según su capacidad económica? A esta pregunta – nuclear – no se responde con ninguno de los 
principios y conceptos: todos deben contribuir, si pueden, pero ¿cuánto?; los que pueden más, deben contribuir 
más que los que pueden menos, pero ¿cuánto más?; incluso, deben contribuir, en mayor proporción, pero ¿en 
cuanta? Todas, preguntas sin respuesta.”  O estudo completo elaborado por Pérez de Ayala pode ser encontrado 
In: DORADO, Francisco Garcia. Prohibición Constitucional de confiscatoriedad e deber de tributación. 
Madrid: Dykinson,  2002. 
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Quanto ao conceito de confisco em matéria tributária, portanto, não existem 

maiores problemas. As dúvidas começam a surgir a partir do momento em 

que se passam a fixar os limites da extensão do conceito. Vale dizer, a partir 

de qual momento o tributo passa a ser confiscatório?4 

 

  Essa afirmação de Castilho é bastante ilustrativa. Se, por um lado, ressalta a tônica 

dada aos estudos sobre o confisco tributário –– a ênfase no aspecto quantitativo5 –– por outro 

lado denuncia um equívoco sério. Equívoco porque, noutra passagem, o mesmo autor faz 

questão de salientar que o confisco é conceito jurídico indeterminado: 

 

Sobre os problemas da linguagem do direito aplicados especificamente ao 

tema em estudo, Aires Barreto demonstra que o ‘tributo com efeito de 

confisco’ pertence à classe dos conceitos indeterminados, ou ainda, ‘mais 

que indeterminados, porque, até agora, nem mesmo a área iluminada (do 

conceito) foi adequadamente explicada pela doutrina’.6 

 

  Sendo, como ele próprio diz, o confisco um conceito jurídico indeterminado, 

ancorando-se em lições de Aires Barreto, e possuindo tais conceitos indeterminados uma 

vagueza de sentido, não se pode simplesmente concluir que sobre o conceito de confisco 

inexistem grandes problemas. 

  Contrariamente, é na incerteza sobre o conceito de confisco que residem os 

maiores problemas. A “indeterminação” do conceito de confisco turva a análise de 

                                                
4 CASTILHO, Paulo César Baria de. Confisco tributário . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 39. 
5 Como visto, essa é uma preocupação  não só de Pérez de Ayala, como de vários tributaristas brasileiros. 
6 CASTILHO, Paulo César Baria de. Confisco tributário . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 34-35 
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tributaristas e se tem a impressão de andar em círculos e de que o problema é 

constrangedoramente fugidio. 

  Há questionamentos recorrentes, como as buscas incessantes para definição de 

uma alíquota confiscatória, do máximo suportado pela capacidade contributiva, do papel do 

mínimo vital, da extensão do confisco a todas as espécies tributárias ou mesmo de uma carga 

tributária geral confiscatória.7 Todavia, mesmo essas questões recorrentes não encontraram, 

até o momento, um adequado enquadramento doutrinário. 

  Por outro lado, o tema mesmo que se pretende desenvolver não é o confisco 

tributário, isoladamente considerado. É, na verdade, o estudo do confisco correlacionado ao  

enriquecimento injustificado do Estado.  

 A justificativa para escolha desse tema encontra amparo, como a seguir melhor se 

demonstrará, em dois grandes pontos: a escassez de estudos sobre o enriquecimento 

injustificado do estado, de uma forma geral, e aplicado ao direito tributário, mais 

especificamente; e, no que se refere ao confisco, a necessidade de tentar ofertar uma 

concepção que melhor se adapte ao modelo tributário constitucionalmente delineado. 

                                                
7 Nesse sentido, é basilar a posição de Ives Gandra da Silva Martins. Entende o tributarista que não apenas os 
tributos isoladamente assumem feição confiscatória. O conjunto da carga tributária imposta por esses tributos 
pode tornar-se confiscatório, o que ensejaria uma revisão não da lei criadora de um tributo específico mas, mais 
amplamente, a revisão do próprio sistema tributário. É posição polêmica, sem dúvida, e de exeqüibilidade ainda 
mais problemática. Dessa posição, muito embora seja muito mais influenciado pelo texto da Constituição 
Espanhola de 1978, que coloca lado a lado as expressões sistema tributário justo e vedação ao confisco, que 
propriamente a qualquer conhecimento da posição do tributarista brasileiro, compartilha o jurista Francisco 
Garcia Dorado. Há, evidentemente, algumas ressalvas, pois os ordenamentos tributários espanhol e brasileiro 
possuem aspectos bem diferenciadores. Na Espanha, não ocorre o emaranhado fiscal provocado pelo federalismo 
brasileiro, onde as competências para tributar dividem-se entre os integrantes da federação e são exaustivamente 
examinadas pela Constituição Brasileira de 1988, numa tradição que remonta à Constituição de 1946. Não se 
quer dizer, contudo, que o federalismo fiscal brasileiro seja de algum modo maléfico. Apenas que o caráter 
federativo da república brasileira se reflete na competência tributária, ocasionando problemas para a implantação 
da idéia defendida por Ives Gandra de sistema tributário confiscatório, característica esta ausente no sistema 
espanhol, o que torna a posição de Garcia Dorado, na Espanha, menos polêmica que a de Gandra no Brasil.Cf. 
MARTINS, Ives Gandra da Silva. Direitos fundamentais do contribuinte. In: Ives Gandra da Silva Martins 
(Coord.) Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. p. 45-81, 
bem como DORADO, Francisco Garcia. Prohibición Constitucional de confiscatoriedad e deber de 
tributación . Madrid: Dykinson, 2002. 
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  Em outras palavras, toma-se o princípio até então confinado aos domínios do 

direito civil –– o enriquecimento injustificado –– e, aplicando-o não apenas ao Estado 

Administrador, mas ao Estado Fiscal, correlaciona-o ao confisco tributário. 

  A tese é aparentemente simples: a ocorrência de confisco, na ordem tributária, 

enseja um enriquecimento injustificado para o Estado. Alguns, mais sofregamente, poderiam 

até afirmar: de tão evidente, é um truísmo. Convém maior cautela. A simplicidade é apenas 

aparente e o tema encerra problemas bem mais complexos. 

 Em primeiro lugar, da aplicação do enriquecimento injustificado, extraído do 

Direito Romano, até o Direito Administrativo, na França, passaram-se vários séculos: não 

meras décadas8. Ou seja, houve grande dificuldade até mesmo para se entender que o Estado 

poderia ser beneficiário de um enriquecimento injustificado, mesmo ao se considerar tão-

somente as atividades estritamente administrativas, como aquelas decorrentes de contratos 

administrativos.  

  Ampliar esse princípio de enriquecimento injustificado estatal ao âmbito do 

Direito Tributário gera, igualmente, inúmeras controvérsias. Juristas de cunho mais positivista 

–– positivismo esse que, no Direito Tributário, logra obter vários adeptos –– rechaçam a idéia 

de um enriquecimento injustificado estatal e de um necessário empobrecimento do 

contribuinte como fundamento para devolução de tributos.9 

                                                
8 Pela singeleza do estudo, ao mesmo tempo compacto e preciso, cf. BONET, Georges. L´enrichissement sans 
cause: droit privé et droit public. Paris : Librairies Techniques, 1989. Nesse pequeno livro, Georges Bonet 
expõe a origem do princípio do enriquecimento injustificado –– atribuída a Quintus Mucius Scaevola e inserida 
no Digesto por Pomponius –– e as diversas teorias que se desenvolveram na França para explicá-la. A actio de in 
rem verso, por exemplo, que em Roma possuía um determinado significado, emprestou não suas características, 
mas apenas seu nome à ação desenvolvida na França. Sobre a aplicação do enriquecimento injustificado em sede 
de direito administrativo, Georges Bonet esclarece que um dos primeiros julgados data de 1874. Levando-se em 
conta que Quintus Mucius era cônsul romano em 95 a.c e de que Pomponius inseriu essa regra no século II d.c, 
tem-se um percurso homérico até a aceitação de um enriquecimento injustificado para o Estado. Sobre a actio de 
in rem verso no direito moderno, cf. AMERICANO, Jorge. Ensaio sobre o enriquecimento sem causa. São 
Paulo: Livraria Acadêmica Saraiva, 1933. Nesse estudo, hoje um clássico, Americano analisa também o 
enriquecimento sem causa no Brasil, à luz do Código Civil de 1916.  
9 Nesse sentido, Marcelo Cerqueira chega a dizer: “O Direito Tributário não se compagina com interferências 
jusprivatísticas no que se refere à repetição do  indébito tributário. São exclusivamente normas jurídicas 
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  Como se vê, o próprio tema de enriquecimento injustificado não está imune a 

controvérsias, quando analisado no plano do direito civil, muito menos ainda quando se o 

transplanta para a seara do Direito Tributário. 

 O confisco, como visto, também gera polêmicas. Esse grau de polemismo 

intensifica-se quando, ao se analisar o tema, acaba-se por trilhar pensamentos que em muito 

se afastam da doutrina dominante. 

 Noutras palavras, o aprofundamento da análise do confisco empreendido neste 

trabalho considera, na verdade, a ênfase dada ao aspecto quantitativo do confisco como uma 

visão bastante estreita do problema, embora não necessariamente incorreta. Incompleta e 

imprecisa, dir-se-ia. 

 A visão tradicional a respeito do confisco é centrada, basicamente, numa ótica 

quantitativa. A presença dessa visão quantitativa é tão forte na literatura jurídica nacional, 

bem como na estrangeira, que se tenta conceituar o confisco a partir de um determinado 

quantum. Os tributaristas procuram, de um modo geral, um limite para a tributação, a partir do 

qual nasceria a figura do confisco. São freqüentes as indagações a respeito da alíquota 

confiscatória, do montante confiscado, da possibilidade de ocorrência de confisco em função 

da carga tributária e das correlações do confisco com o princípio da capacidade contributiva. 

 O estudo que se pretende desenvolver anseia em apresentar uma abordagem 

diferente. A hipótese de trabalho adotada no presente pode subdividir-se em dois aspectos: a) 

considera que essa idéia de confisco centrada no aspecto material-quantitativo –– apenas uma 

faceta de um dos aspectos da hipótese de incidência tributária, adotando-se aqui a análise da 

hipótese tributária largamente difundida por Geraldo Ataliba e Paulo de Barros Carvalho –– é 

uma forma restrita de enxergar o problema; b) acredita-se que há, nessa visão marcadamente 

aritmética, imprecisões de ordem técnica. A tentativa de conceituação de confisco pelo 

                                                                                                                                                   
tributárias que regulam a matéria.” Cf. CERQUEIRA, Marcelo Fortes. Repetição do indébito tributário. São 
Paulo: Max Limonad, 2000, p. 287. 
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quantum cobrado pelo fisco é semelhante a uma tentativa de conceituação do dano a partir da 

extensão do estrago ocasionado. Uma das idéias defendidas aqui neste estudo é a de que, da 

mesma forma que o dano não deixa de ser classificado como dano pelo fato de ter causado 

pouco estrago, bem como o que caracteriza o roubo é o ato, não o seu objeto, o confisco não 

deixa de ser confisco pelo fato de o valor confiscado ser ínfimo ou a alíquota cobrada ser 

mínima.  

 O enquadramento do confisco como conceito jurídico indeterminado contribui 

para reforçar essas imprecisões. A feição indeterminada do conceito de confisco é, 

justamente, o quantum necessário à distinção entre confisco e tributo. Ora, se a 

indeterminação reside no critério majoritariamente utilizado para diferenciar o que é confisco 

–– portanto constitucionalmente vedado em nosso ordenamento jurídico –– do que é tributo,   

tem-se, como conseqüência, que os conceitos de tributo e confisco constituem um 

emaranhado difícil de destrinchar.  

  Esse seria um problema secundário do campo tributário, não fosse o fato de que a 

manutenção do Estado dá-se essencialmente por meio de receitas tributárias e as dificuldades 

de se estremar as figuras do confisco e do tributo acarretam dúvidas de legitimidade ainda 

maiores para uma área que, historicamente, nunca atraiu a simpatia da população. 

 Partindo da insuficiência dessa visão, que se poderia chamar de dominante a 

respeito de confisco, o presente trabalho busca apresentar uma visão não antagônica, mas sim 

ampliada do problema. Não se poderia, simplesmente, trabalhar o tema do enriquecimento 

injustificado correlacionando-o com o confisco sem que se fizesse toda uma explanação a 

respeito de qual posicionamento abraçado –– ou, neste caso, realmente desenvolvido –– a 

respeito de confisco.  

  Antes, contudo, de apresentar uma nova conceituação, convém questionar as 

razões para essa concepção quantitativa a respeito do confisco. Não é possível imaginar que 
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alguns dos mais brilhantes tributaristas de nossa época centrem-se num enfoque quantitativo 

arbitrária e incautamente. Essa busca por razões, além de ter o mérito de tentar elucidar a 

arqueologia de uma teoria, facilitará, inclusive, a própria defesa de um outro entendimento 

sobre confisco. 

 De início, é possível apresentar dois fatores: o histórico manuseio da tributação 

como instrumento de opressão e uma análise da tributação marcada por ideais liberais. A 

análise da influência do pensamento liberal na conceituação do confisco não poderá prescindir 

de uma exposição da doutrina nacional a respeito da matéria. Aliás, é a partir dessas posições 

doutrinárias que se procurará demonstrar o quão impregnada está a doutrina brasileira com o 

pensamento liberal. 

 Nesse toar liberal, a doutrina de John Locke sobre a propriedade, a concepção de 

liberdade, o traço marcadamente individualista, bem como o relacionamento com o Estado, 

que se expressa significativamente no movimento de positivação dos direitos humanos de 

primeira geração10, encontram-se entre as influências mais marcantes.  

 No que se refere ao aspecto histórico, é possível descobrir situações opressivas 

presentes em eventos de grande vulto histórico. A Independência Americana, a Revolução 

Francesa e mesmo, no Brasil, a Inconfidência Mineira ou a Confederação do Equador têm 

como um de seus estopins problemas de ordem fiscal-tributária.11 

                                                
10 Esse histórico dos direitos humanos é bastante discutido na doutrina.  Além de Bobbio, Ingo Sarlet, José 

Afonso da Silva, Habermas, Ricardo Lobo Torres, dentre outros, trazem muitas luzes ao problema. Cf. 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 
1992; SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria dos 
Advogados, 2001; SILVA , José Afonso da.  Curso de Direito Constitucional Positivo. 15 ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998; HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro. Tradução de George Sperber e Paulo Astor 
Soethe.  São Paulo: Edições Loyola, 2002. O livro de Habermas é especialmente pródigo na discussão dos 
modelos de democracia –– comunitarista, liberal e o procedimentalista, este por ele defendido –– e a relação 
entre os anseios sociais e o caráter mais individualista das constituições modernas. 

11 Cf. FERNANDEZ CAINZOS, Juan (Org.). El Estado y los contribuyentes: la resistencia fiscal. Madrid: 
Instituto de Estudios Fiscales, 1986. Nesse livro, vários estudos analisam situações de revoltas fiscais. No 
Brasil, cf. AMED, Fernando José; NEGREIROS, Plínio José Labriola de Campos. História dos tributos no 
Brasil. São Paulo: Edições SINAFRESP, 2000. 
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 Pretende-se abordar, por conseguinte, a concepção dominante sobre confisco, as 

possíveis razões para tal posicionamento para, em seguida, apresentar-se a concepção que se 

julga mais correta para o tratamento do problema do confisco. 

 Apenas após essa análise é que se poderá fazer o confronto entre enriquecimento 

injustificado e confisco. Essas dificuldades e o longo caminho a ser percorrido têm, portanto, 

o condão de afastar a impressão inicial de considerar o confisco como enriquecimento 

injustificado uma obviedade. Têm, também, o condão de bem justificar a escolha do tema e 

demonstrar-lhe a relevância. 

 É oportuno, agora, fazer alguns esclarecimentos metodológicos e, em seguida, 

tratar da estrutura da dissertação. A discussão dos tópicos e a revisão bibliográfica nela 

contida serão empreendidas logo depois. 

   Tendo em vista a multidisciplinaridade do tema escolhido, faz-se necessário 

estruturar a dissertação de modo que a passagem de um aspecto a outro do problema se 

processe da maneira mais ordenada possível. Sendo assim, ao tratar da absorção do 

enriquecimento injustificado pelo Direito Público, faz-se necessário iniciar com uma 

abordagem civilística do tema para, paulatinamente, expor o modo pelo qual o 

enriquecimento injustificado passou a ser aplicado no Direito Público. Utiliza-se, para essa 

abordagem civilística, a pesquisa a textos clássicos do direito brasileiro até publicações 

especializadas mais recentes. 

  Posto que o enriquecimento injustificado foi concebido pelo romanos, é 

conveniente estudar as origens romanísticas do princípio. A preocupação, aqui, não será a de 

chegar a uma precisão da sedes materiae do enriquecimento injustificado em Roma, 

identificando interpolações e fontes, tal como faria um romanista. Procurar-se-á apenas 

propiciar uma visão geral da questão do enriquecimento injustificado, apresentando as 

diversas concepções do problema. 
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 No que pertine ao princípio de proibição do enriquecimento injustificado, um 

brevíssimo olhar sobre o direito estrangeiro será igualmente útil, sem, contudo, aspirar a um 

verdadeiro estudo de Direito Comparado. Levando-se em conta que a aplicação ao Direito 

Público do princípio de vedação ao enriquecimento injustificado iniciou-se na França, através 

de decisões jurisprudenciais, obtendo destaque também na Espanha, justifica-se a discussão, 

mesmo que sucinta, de alguns posicionamentos estrangeiros.  

 Além da pesquisa bibliográfica, utiliza-se também pesquisa jurisprudencial. O 

Direito regula relações sociais e um estudo de seus institutos deve procurar, sempre que 

possível, aproximá-lo da realidade de sua efetiva aplicação. Na pesquisa em comento, a 

análise de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal propiciará esse contato mais 

estreito com a face com que essa matéria é apresentada aos cidadãos mediante a prestação 

jurisdicional.   

 A exclusão, a priori, de decisões proferidas pelos tribunais estaduais justifica-se 

pela necessidade de delimitação. Apenas ilustrativamente a jurisprudência estadual é 

mencionada. Empreender uma pesquisa por demais ampla, que se proponha a analisar 

decisões de todas as cortes do país, é tarefa que foge à objetividade com que uma pesquisa 

deva ser tratada. Além disso, correr-se-ia sempre o risco de a pesquisa jurisprudencial deixar 

de contemplar importantes decisões, ocasionando lacunas que maculariam e fragilizariam a 

dissertação. 

 No entanto, a escolha de decisões do STF também se justifica por outros aspectos. 

A questão da vedação ao confisco, por exemplo, possui um caráter nitidamente constitucional, 

podendo ser tratada tanto no âmbito de recursos extraordinários como igualmente por meio de 

ações diretas de inconstitucionalidade ou declaratórias de constitucionalidade. O 

posicionamento do STF, por ser decisivo, permite analisar com clareza os aspectos 

constitucionais que envolvem a questão. 
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 Apresentado esse panorama inicial, cumpre estabelecer a estrutura que assumirá a 

dissertação. 

 A dissertação está dividida em três partes. A primeira delas tratará do 

enriquecimento injustificado, sendo composta dos dois primeiros capítulos; a segunda, do 

princípio de vedação ao confisco, abrangendo os capítulos 3, 4, 5, 6; a terceira, abordará o 

relacionamento do enriquecimento injustificado com o confisco, no capítulo 7. Por último, 

apresentam-se as conclusões extraídas da pesquisa. 

 O capítulo 1 apresentará as origens do princípio de proibição do enriquecimento 

injustificado, que remonta ao direito romano, tendo atravessado, com algumas 

particularidades, o direito continental. A abordagem do princípio no direito continental é 

importante dada a influência que o desenvolvimento do enriquecimento injustificado 

proporcionou na doutrina brasileira.  

  O capítulo 2 tratará o enriquecimento injustificado do estado. Demonstrar-se-á 

como a tributação, sendo uma fonte de receitas para o estado, pode ser também uma fonte 

geradora de enriquecimento injustificado. 

 O capítulo 3 da dissertação inicia a parte dos fundamentos do confisco, 

apresentando precisões conceituais. Há de se adiantar que os estudos doutrinários a respeito 

do confisco abordam basicamente o quantum confiscatório, relacionando o confisco ao 

aniquilamento da capacidade contributiva.  

  O capítulo 4 discorre sobre a jurisprudência constitucional sobre o confisco, 

mostrando as rupturas e continuidades em relação à doutrina nacional. O capitulo 5 discorre 

sobre os fatores que levaram a doutrina a entender como essencialmente quantitativa a 

questão do tributo. 
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 O capítulo 6 aborda alguns princípios correlatos ao confisco, apresentando-se o 

impacto que mudanças na concepção de confisco acarretam em sua relação com os demais 

princípios tributários. 

 O capitulo 7 concentra-se numa análise mais pormenorizada do impacto que o 

confisco acarreta na hipótese de incidência tributária. A primeira pergunta que esse capítulo 

buscará responder é a forma pela qual o confisco atinge os diversos aspectos da hipótese de 

incidência As diversas espécies tributárias e sua relação com o confisco também são 

analisadas nesse capítulo, que se encerra com uma discussão entre confisco e 

constitucionalidade normativa. Discute-se, ao final, de que forma o confisco gera o 

enriquecimento injustificado para o Estado. 

 Por fim, apresentam-se as conclusões proporcionadas por esse estudo. 
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PARTE I – O ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO 
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CAPÍTULO 1 – O ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO NO 
DIREITO PRIVADO – BREVE VISÃO 

 

 

1.1. – Questões Terminológicas: Enriquecimento injusto, enriquecimento 
ilícito e enriquecimento sem causa e injustificado. 

 

 

  Ao se tratar do tema enriquecimento injustificado, uma primeira constatação é a 

pluralidade de termos com que o mesmo tema é apresentado. Não há univocidade 

terminológica, e cada autor apresenta a matéria com a denominação que lhe é mais cara. 

 Dentre os diversos termos existentes, encontram-se as expressões enriquecimento 

injusto, enriquecimento ilícito e enriquecimento sem causa. Todas denotam o acréscimo 

patrimonial sem que maior fundamento haja para sua justificativa. 

 O termo enriquecimento injusto, por exemplo, remete à idéia de justiça. A 

expressão dá a entender de que se trata do enriquecimento cujos motivos não seriam justos. O 

grande problema de tal terminologia é justamente a abertura exagerada que provoca: o que 

seria justo e o que seria injusto? Qual seria a nota distintora entre o enriquecimento justo e o 

enriquecimento injusto? 

 A remissão às teorias da justiça, que a adoção do termo justiça provoca, torna o 

instituto um tanto quanto confuso e deve ser esse termo abandonado. É preferível a adoção de 

uma nomenclatura que impeça tamanha pluralidade de sentidos. 

 Nesse sentido, a expressão enriquecimento ilícito surge como denominação menos 

problemática. Contudo, principalmente no Direito Brasileiro, reserva-se o termo ilícito para o 

enriquecimento obtido pelo agente público em razão de improbidade administrativa.12 

                                                
12 Cf. NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa: de acordo com o novo código civil. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 101. 
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 Assim, no Direito Brasileiro, a expressão ganhou contornos específicos no Direito 

Administrativo, retratando enriquecimento obtido pelo agente público contra a administração 

pública, em qualquer de suas esferas ou poderes. A lei de probidade administrativa (lei n.o 

8.429/92) trata da matéria, positivando a questão. 

 Sendo o termo injusto por demais aberto, e o termo ilícito reservado a questões de 

Direito Administrativo, sobram ainda os termos enriquecimento sem causa e injustificado. 

 A expressão enriquecimento sem causa ganhou guarida no ordenamento jurídico 

brasileiro, tendo sido adotada pelo Código Civil de 2002. Refere-se sobretudo à ausência de 

causa jurídica a embasar o enriquecimento.13 

  Nesse sentido, de ausência de causa jurídica, assemelha-se à expressão 

enriquecimento injustificado, tomando-se o injustificado como ausência de justificativa 

jurídica a lastrear o enriquecimento ocorrido. 

 É preferível que se fale em enriquecimento sem causa jurídica, ou enriquecimento 

injustificado, que propriamente enriquecimento sem causa. Isso porque o termo causa pode 

dar a entender que para aquele enriquecimento obtido não houve causa alguma: nem jurídica 

nem fática, remetendo a problema mais complicado que é o de definir as causas suficientes 

para ocorrência dos fatos. Para evitar maiores digressões e polêmicas filosóficas, é 

conveniente que se tome o enriquecimento como sem causa ou justificativa jurídica. 

 Pontes de Miranda, por exemplo, prefere a adoção do termo enriquecimento 

injustificado14. Agostinho Alvim, Giovanni Nanni, Jorge Americano preferem a expressão 

enriquecimento sem causa.15 

                                                
13 Cf., nesse mesmo sentido, o entendimento de BONET, George. L´enrichissement sans cause: droit privé et 
droit public. Paria: Litec, 1989, p. 4. 
14 PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de Direito Privado. V. 26. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 
119. 
15 Cf. ALVIM,  Agostinho. Do enriquecimento sem causa. Revista dos tribunais. v. 259. São Paulo: Revista dos 
Tribunais. [s.d.].; AMERICANO, Jorge. Ensaio sobre o enriquecimento sem causa. São Paulo: Livraria 
Acadêmica Saraiva, 1933.; NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa: de acordo com o novo 
código civil. São Paulo: Saraiva, 2004. 
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 O importante é que o termo denote adequadamente a situação: trata-se de 

enriquecimento sem justificativa jurídica a embasá-lo, ensejando a necessidade de reparação. 

 Por sua vez, as expressões enriquecimento indébito e indevido também são 

largamente utilizadas, embora haja uma certa preferência pelo termo enriquecimento sem 

causa na civilística nacional. No entanto, os termos indébito e indevido são mais restritos e 

remetem ao pagamento realizado indevidamente, possivelmente por erro. Não chegam a 

denotar a pluralidade de situações ensejadoras de enriquecimento sem justificativa jurídica. 

 No presente estudo, adotar-se-á, preferencialmente, a expressão enriquecimento 

injustificado, no esteio do pensamento de Pontes de Miranda. É de se entender que a 

expressão injustificado traz menos inconvenientes: é menos polêmica, do ponto de vista 

filosófico, que a expressão enriquecimento sem causa; é igualmente menos aberta que a 

expressão enriquecimento injusto; mais ampla que as expressões enriquecimento indevido e 

indébito e capaz de abarcar, ainda, a expressão enriquecimento ilícito. 

 

1.2. Princípio ou instituto? 

  

  Questão polêmica é ainda a natureza do enriquecimento injustificado: princípio 

jurídico ou mero instituto jurídico? 

 São possíveis ambas as qualificações, a depender do contexto. 

 Quando aplicável ao Direito Civil, como instituto positivado pelo Código Civil de 

2002, está-se tratando do instituto jurídico: é a feição do princípio que veda o enriquecimento 

injustificado no plano civil. 
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 Por sua vez, quando se tem em mente que o ordenamento jurídico não aceita 

enriquecimento sem justificativa jurídica para embasá-lo, está-se a falar de princípio geral do 

direito. É princípio que se irradia para os demais ramos do Direito, não se cingindo 

meramente ao Direito Civil. 

 Desse modo, haverá uma aplicação de tal princípio no âmbito administrativo, no 

âmbito tributário, como se demonstrará a seguir, no âmbito civil, no âmbito penal etc.  

 Giovanni Nanni discorre sobre esse dúplice caráter do enriquecimento 

injustificado (que ele chama de sem causa). Emergem duas utilizações para o enriquecimento 

injustificado: como princípio geral do direito, no qual situações de enriquecimento 

desprovidas de causa jurídica adotam-no como mecanismo de estabelecimento da eqüidade, 

num caso concreto; e como fonte de obrigações no plano do direito civil, notadamente após o 

Código Civil de 2002. 

 Para os fins do presente trabalho, é extremamente importante considerar a vedação 

ao enriquecimento injustificado como princípio geral do direito. A adoção desse 

posicionamento permite, em primeiro lugar, perceber que tal princípio pode ser aplicado a 

qualquer ramo jurídico.16 

 Assim, o argumento de que o enriquecimento injustificado é resquício civilístico é 

de plano afastado pelo fato de que o princípio não se encontra atrelado a um ramo específico 

do direito. Ele não se restringe a um ramo, mas atinge todo o ordenamento jurídico. 

 Sim, o enriquecimento injustificado, a actio de in rem verso, foram adotados 

inicialmente no âmbito do direito privado, mas isso não significa que não se possa aplicar o 

mesmo princípio aos demais ramos jurídicos. 

                                                
16 Cf. ALVIM, Agostinho. Do enriquecimento sem causa. Revista dos tribunais. v. 259. São Paulo: Revista dos 
Tribunais. [s.d.],p. 3. Para Jorge Americano, a actio de in rem verso deriva do princípio da eqüidade, associado 
ao princípio de proteção ao patrimônio, ao direito de propriedade, na terminologia constitucional. Cf. 
AMERICANO, Jorge. Ensaio sobre o enriquecimento sem causa. São Paulo: Livraria Acadêmica Saraiva, 
1933, p. 9. 
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 É inoportuno e contraproducente que, na ânsia de preservar a “autonomia” de um 

determinado ramo do direito, se entenda que qualquer aplicação de princípio, princípio esse 

originado no plano civil, seja considerada uma invasão.  

 No presente estudo, o fato de o enriquecimento injustificado ter sido moldado nos 

círculos do direito privado não significa que ele seja imprestável para os demais ramos do 

direito. A dogmática tributária, numa tentativa de preservar o direito tributário de influências 

do direito civil, costuma rechaçar a aplicação do princípio de enriquecimento injustificado à 

figura da repetição do indébito.17 

 Trata-se de posicionamento equivocado. 

 No decorrer da evolução do direito tributário como ramo autônomo do direito fazia 

sentido estabelecer, num corte metodológico, os princípios e preceitos aplicáveis a essa 

disciplina. Assim, a figura da obrigação tributária foi afastada do desenho civil, alçando vôos 

próprios.  

 No entanto, não se pode pretender que eternamente se adote essa postura 

ensimesmada. O direito tributário não pode ser um gueto no corpo de ramos jurídicos. O 

diálogo com outros ramos, em lugar de trazer impurezas, é capaz de enriquecer a discussão. 

 É teimosia dogmática entender que a repetição do indébito tributário é figura que 

decorre apenas da legalidade, como o fez, por exemplo, Marcelo Cerqueira18. Na realidade, o 

que se tem é precisamente uma aplicação, na lei tributária, do princípio de vedação ao 

enriquecimento injustificado. 

 A lei tributária aplica o princípio, não o rechaça. O princípio é prévio a essa norma 

e, mesmo que inexistisse uma figura específica de repetição de indébito no plano tributário, a 

                                                
17 Cf. CERQUEIRA, Marcelo Fortes. Repetição do indébito tributário. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 
287. 
18 Cf. CERQUEIRA, Marcelo Fortes. Repetição do indébito tributário. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 
287. 
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repetição ainda assim seria possível, aplicando-se diretamente o princípio de vedação ao 

enriquecimento injustificado. 

 Em síntese: tem-se que o enriquecimento injustificado é instituto do direito civil, 

fonte de obrigações, ensejando ação específica. A vedação ao enriquecimento injustificado é 

princípio, do qual o instituto civil é mera aplicação. 

 

1.3. As origens romanísticas do enriquecimento injustificado 
 

 

  Atribui-se a Quintus Mucius Scaevola, em 95 a.C, a introdução da noção de 

enriquecimento sem causa no Direito Romano. No entanto, coube a Pomponius, no Digesto, a 

utilização da regra de que ninguém deve se enriquecer às custas de outrem.19 

 Chegou-se até mesmo a entender, a partir desse texto atribuído a Pomponius, que 

havia, no Direito Romano, uma ação amplíssima de enriquecimento injustificado. No entanto, 

como assevera Ferro20, as pesquisas empreendidas no decorrer do século XX levaram a outras 

conclusões: o direito romano, em lugar de conceder uma única ação para as hipóteses de 

enriquecimento injustificado, fora concedendo, para cada situação em particular, um ação 

específica.  

 Javier Barrientos Grandon aponta nada menos que cem passagens do Digesto nas 

quais se pode encontrar referência ao enriquecimento21. Muito embora os romanistas apontem 

basicamente as condictiones e a actio de in rem verso como fontes para a atual concepção de 

enriquecimento injustificado, o direito romano, numa estipulação mais casuística, possuía 

diversas passagens ligadas ao tema. Esse entendimento de Grandon vem corroborar a tese 

                                                
19 BONET, George. L´enrichissement sans cause: droit privé et droit public. Paria: Litec, 1989, p. 4. 
20 FERRO, José M. Caramés. Curso de derecho privado romano. t. II. 4 ed. Buenos Aires: 1943, p. 164. 
21 GRANDON, Javier Barrientos. La actio de in rem verso en la literatura jurídica francesa: de Pothier a 
L’arrêt Boudier. Santiago de Chile: [s.n], [2002]. Artigo obtido diretamente com o autor, em formato Word. 
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esposada por Ferro de que o direito romano não conheceu uma única ação de enriquecimento, 

mas tantas quantas foram as situações identificadas pelos juristas. 

 Grandon acrescenta, ainda, que o Direito na fase de Justiniano apresentava uma 

concepção muito mais ampla para o enriquecimento injustificado que aquela típica do direito 

romano clássico. Neste último, as ações de enriquecimento voltavam-se basicamente para as 

doações entre vivos e esposos22. A origem do enriquecimento injustificado, no direito 

clássico, estava associada aos negócios entre esposos.  

  Pode-se dizer que, no direito romano, duas foram as grandes instituições utilizadas 

para impedir o enriquecimento injustificado: as condictiones e a actio de in rem verso.23 

 A condictio era o tipo de ação, no direito romano, de caráter pessoal e abstrato, 

utilizada com o intuito de obter a restituição do que fora acrescido ao patrimônio de outrem, 

indevidamente24. 

 Pontes de Miranda, como igualmente Agostinho Alvim e Giovanni Nanni25, falam 

dos seguintes tipos de condictio, com pequenas variações: condictio certae pecuniae; 

condictio certae rei; condictio incerti; condictio sine causa, das quais são espécies a condictio 

causa data causa non secuta, a condictio ob turpem vel iniustam causam, a condctio indebiti, 

a condictio sine causa em sentido estrito, a condictio ob causam finitam e a condictio ex lege. 

 Os dois primeiros tipos de condictio originaram-se, respectivamente, da lei Silia e 

da Lei Calpurnia26. Diziam respeito às hipóteses nas quais se reclamava quantia ou coisa 

certa. A condictio incerti era aplicável nos casos em que o enriquecimento se processara por 

                                                
22 GRANDON, Javier Barrientos. La actio de in rem verso en la literatura jurídica francesa: de Pothier a 
L’arrêt Boudier. Santiago de Chile: [s.n], [2002].  
23 Cf. NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa: de acordo com o novo código civil. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p.7 
24 FERRO, José M. Caramés. Curso de derecho privado romano. t. II. 4 ed. Buenos Aires: 1943, p. 165. 
25 Cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de Direito Privado. V. 26. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, 
passim; ALVIM,  Agostinho. Do enriquecimento sem causa. Revista dos tribunais. v. 259. São Paulo: Revista 
dos Tribunais. [s.d.], p. 8; NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa: de acordo com o novo código 
civil. São Paulo: Saraiva, 2004, p.10. 
26 FERRO, José M. Caramés. Curso de derecho privado romano. t. II. 4 ed. Buenos Aires: 1943, p. 165. 
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meio incerto, tal como ocorrido de um fato, da remissão de uma dívida ou da constituição de 

um direito real.27 

  A divisão em diversas espécies da condictio sine causa já é decorrência do direito 

justinianeu. Justiniano promoveu uma série de modificações na classificação das condictio, 

com vistas a ampliar seu campo de atuação. Inicialmente, instituiu a figura da condictio ex 

lege, utilizada nas hipóteses em que alguém visasse recuperar créditos estabelecidos em lei. 

De igual modo, a condictio poderia ser utilizada em lugar de outras medidas processuais 

específicas, como condictio generalis. Assim, em vez de se utilizar uma determinada ação, 

como a ação venditi, nos casos em que se buscava o preço da venda, poder-se-ia lançar mão 

da condictio certae pecuniae. No entanto, como a condictio era modalidade de ações de 

direito estrito, não havia a possibilidade de meios termos: ou se deferia tudo o que se 

reclamava, ou nada era deferido. 28 

 Por sua vez, ocorreu a divisão das condictiones sine causa em várias espécies: a 

condictio furtiva; a condictio causa data causa non secuta; condictio ob turpem causam; a 

condictio ob iniustam causam; a condictio indebiti e a condictio sine causa, em sentido 

estrito.  

  A condictio furtiva era utilizada ao lado das ações penais, como meio de perseguir 

o bem furtado. A condictio causa data causa non secuta era manejada quando a causa 

ensejadora da obrigação não se realizava. Descumpria-se, assim, a avença inicial e a prestação 

já recebida se tornava acréscimo patrimonial, enriquecimento, portanto, sem causa jurídica a 

embasá-lo29. 

                                                
27 Cf. mais uma vez, FERRO, José M. Caramés. Curso de derecho privado romano. t. II. 4 ed. Buenos Aires: 
1943, p. 167-168. 
28 FERRO, José M. Caramés. Curso de derecho privado romano. t. II. 4 ed. Buenos Aires: 1943, p. 169. 
29 Cf. FERRO, José M. Caramés. Curso de derecho privado romano. t. II. 4 ed. Buenos Aires: 1943, p. 170-
171 e NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa: de acordo com o novo código civil. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p.10-11. 
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 No que se refere à condictio ob turpem vel injustam causami, era cabível nas 

hipóteses em que alguém, por motivo torpe, recebia uma determinada coisa de alguém 

movido por boa-fé. Era possível a devolução, em virtude da torpeza daquele que recebeu30. 

Nesse aspecto, a condictio iniustam causam assemelha-se à condictio furtiva, ambas 

referindo-se à hipótese em que alguém busca a restituição de enriquecimento derivado de 

delitos, ou mesmo de caso fortuitos.31 

 A condictio indebiti, a mais comum dentre todas, era aplicável quando alguém 

pagava algo por erro. Cabia, assim, a devolução do valor pago indevidamente.  

 Em sentido estrito, a condictio sine causa era cabível quando a causa originária de 

prestação deixa de existir. Tal condictio tornou-se uma medida geral, aplicável nas hipóteses 

em que a lei não chegava a estabelecer a necessidade de indenizar.  

 Muito embora o direito romano esmiúce as condictiones sine causa, 

estabelecendo-as casuisticamente, não chega a existir uma teoria do enriquecimento sem 

causa. É possível dizer que havia um grande princípio por trás das condictiones: o de que não 

se poderia enriquecer sem causa jurídica a embasar o enriquecimento. No entanto, o modo de 

proceder dos romanos, estabelecendo aqui e acolá uma condictio para cada caso em particular, 

não chega a conferir a unidade necessária a uma teoria do enriquecimento injustificado.  

 A actio de in rem verso, por sua vez, passou a receber, na doutrina moderna, o 

status de verdadeira ação de enriquecimento, fugindo a seus contornos romanísticos. No 

direito romano, era a actio de in rem verso medida aplicável apenas aos casos decorrentes da 

gestão de negócios, como ao pater familias, contra as dívidas contraídas pelo filho ou 

escravo32. Assim, se um escravo contratava com alguém, embora não possuísse legitimidade 

                                                
30 NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa: de acordo com o novo código civil. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p.11. 
31 FERRO, José M. Caramés. Curso de derecho privado romano. t. II. 4 ed. Buenos Aires: 1943, p. 172. 
32 Cf. AMERICANO, Jorge.Ensaio sobre o enriquecimento sem causa. São Paulo: Livraria Acadêmica, 1933, 
p.9, e ainda NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa: de acordo com o novo código civil. São 
Paulo: Saraiva, 2004, p.13   
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para tanto, beneficiando o pater familias, tem-se para o credor a oportunidade de lançar mão 

da actio de rem in verso para recuperar o valor indevidamente acrescido ao patrimônio do 

pater famílias.     

 Com o passar dos anos, no entanto, a actio de in rem verso passou a ter uma 

expressão muito maior do que aquela até então conferida no Direito Romano. Misturou-se às 

condictiones e fora pouco a pouco tida como a ação para o enriquecimento sem causa.33 

 É célebre, na literatura sobre o enriquecimento sem causa, a menção ao Arrêt 

Boudier, de 1892, onde a Corte de Cassação Francesa reconheceu a aplicação da actio de in 

rem verso no direito francês. No decorrer dos anos seguintes a essa decisão, a Corte de 

Cassação Francesa delimitou as condições necessárias para a concessão da ação, tais como a 

ausência de causa, a subsidiariedade da ação, bem como o enriquecimento de alguém, com o 

conseqüente empobrecimento de outrem.34 

 O que era uma ação com aplicação restrita, passou a assumir a posição de ação 

para todos os casos de enriquecimento injustificado. 

  

1.4 Elementos do enriquecimento injustificado 
 

A doutrina costuma apresentar alguns elementos para a caracterização do 

enriquecimento injustificado, de modo que o trabalho de qualificação de uma determinada 

situação jurídica como desprovida de causa jurídica para o enriquecimento se possa fazer com 

maior facilidade. 

                                                
33 Cf. NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa: de acordo com o novo código civil. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 215, ainda BONET, George. L´enrichissement sans cause: droit privé et droit public. Paria: 
Litec, 1989, p. 6-7. 
34 Para uma revisão da evolução jurisprudencial francesa, v. BONET, George. L´enrichissement sans cause: 
droit privé et droit public. Paria: Litec, 1989 e GRANDON, Javier Barrientes. La actio de in rem verso en la 
literatura jurídica francesa : de Pothier a l’arrêt Boudier. Santiago de Chile: [s.n], 2000. Artigo obtido 
diretamente com o autor, em formato Word. 
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Desse modo, o enriquecimento injustificado ocorre quando presentes os seguintes 

elementos: 

 

a) o enriquecimento de alguém; 

b) o correspectivo empobrecimento de outrem; 

c) o nexo de causalidade; 

d) a ausência de justificativa jurídica para a alteração patrimonial.35 

 

 Giovanni Nanni informa que houve uma bifurcação da doutrina quanto ao 

elemento enriquecimento: a doutrina alemã foca em elementos objetivos, enquanto que a 

doutrina francesa, baseando-se na jurisprudência construída sobretudo a partir do Arrêt 

Boudier, desenvolveu os requisitos acima.36 

 Georges Bonet esclarece que tais requisitos podem ser classificados em condições 

materiais, incluindo-se o enriquecimento, o empobrecimento e a correlação entre ambos, e em 

condições jurídicas, aqui incluídas a ausência de causa e, no que se refere à ação de 

enriquecimento, ao caráter subsidiário da ação.37 

  Uma das dificuldades de caracterização do enriquecimento injustificado é 

precisamente o fato de que várias são as hipóteses ensejadoras de sua ocorrência. Tomando-

se, por exemplo, o pressuposto do enriquecimento, tem-se uma pluralidade de situações aptas 

à geração de enriquecimento. 

 Agostinho Alvim esclarece que o enriquecimento é requisito essencial para a 

caracterização do enriquecimento injustificado e, conseqüentemente, para a propositura da 

                                                
35 Cf. NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa: de acordo com o novo código civil. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 224.  
36 NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa: de acordo com o novo código civil. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 224. 
37 Cf. BONET, Georges. L’enrichissement sans cause: droit privé et droit public. Paris : Librairies 
Techniques, 1989,  p. 11. 
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ação de enriquecimento. Para ele, a situação mais usual é o deslocamento de um valor de um 

patrimônio a outro. Pode ainda decorrer de dano que se evita, em inutilização de coisa 

própria, em diminuição de despesa, em transmissão de posse, em remissão de dívida.38 

  Pontes de Miranda, como costume, faz amplíssimo exame das hipóteses de 

ocorrência do enriquecimento injustificado. No que pertine às espécies de enriquecimento, 

esclarece: 

 

Resulta dos fatos (= natureza das coisas) que: ou (a) o enriquecido recebeu algo, por 

vontade do que sofreu com o enriquecimento; ou (b), sem a vontade desse, mas por 

ato de alguém (inclusive o enriquecido ou outro prejudicado);  ou (c), sem qualquer 

ato. Logo se distingue o ato humano, que está nos suportes fáticos de (a) e de (b), e 

o fato, estranho ao homem, que está no suporte fático de (c). Não se poderia tratar, 

exaustivamente, das pretensões por enriquecimento na classe dos atos jurídicos; 

nem, a  fortiori, na classe dos fatos jurídicos strictu sensu, ou desses e dos atos-

fatos, embora o ato, em (a) e em (b), seja plus.39 

 

  Lastreando-se em sua teoria do fato jurídico, esclarece que há enriquecimento que 

decorre exclusivamente de fato jurídico, sem participação humana, como há outros que 

decorrem de ato jurídico. Por força dessa sua visão bem particular, traça distinção entre 

enriquecimento com prejudicado volente (hipótese na qual houve vontade do prejudicado no 

suporte fático do enriquecimento) daquele com prejudicado não volente (não há vontade do 

prejudicado no suporte fático do enriquecimento). A teoria de Pontes de Miranda é 

interessante, sobretudo quando se busca adaptá-la para a caracterização do enriquecimento 

injustificado no âmbito tributário, a ser debatida mais adiante. 

                                                
38 ALVIM,  Agostinho. Do enriquecimento sem causa. Revista dos tribunais. v. 259. São Paulo: Revista dos 
Tribunais. [s.d.], p. 18. 
39 PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de Direito Privado. v. 26. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 
123. 
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 É preciso, para a caracterização do enriquecimento, que haja efetiva majoração 

patrimonial. A maneira como esse enriquecimento aconteceu pode ser variada, mas o efetivo 

enriquecimento é imprescindível. 

 Essa alteração patrimonial que importe em enriquecimento pode decorrer de 

acréscimo patrimonial, como pode decorrer de uma diminuição do passivo. Assim, enriquece-

se com acréscimo do ativo, como em razão de diminuição do passivo.40 

 Por sua vez, a esse enriquecimento associa-se o empobrecimento alheio. É a isso 

que Pontes de Miranda se refere ao dizer: 

 

No suporte fáctico do fato jurídico do enriquecimento sem causa há de achar-se: a) a 

obtenção de algo, com que se aumentou o patrimônio da pessoa, a que o fato se 

refere; b) o ter sido a expensas de outrem a obtenção; c) a imediatidade entre a 

obtenção e a retirada (o deslocamento do bem da vida, ou parte dele, tem de ser 

imediato)41. 

 

 O simples enriquecimento não caracteriza o enriquecimento injustificado. É 

preciso que esse enriquecimento ocorra com perda para alguém. Daí se falar em 

empobrecimento de outrem. Assim, à medida que há uma variação patrimonial positiva para o 

enriquecido, quer por aumento do ativo, quer por diminuição de seu passivo, há necessidade 

de ocorrer uma variação patrimonial negativa para o empobrecido, quer por meio de uma 

diminuição do ativo, quer por intermédio de um aumento em seu passivo. 

                                                
40 Cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de Direito Privado. v. 26. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, 
passim.  
41 Cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de Direito Privado. v. 26. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, 
p.163. 
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 Alguns autores entendem, todavia, que o empobrecimento pode ocorrer sem que 

haja efetiva diminuição patrimonial42. Antunes Varella exemplifica com o caso de alguém 

que, utilizando-se de um cavalo alheio, ganha competição esportiva43. O dono do cavalo, que 

sequer poderia estar interessado em disputar a competição, não sofreu diminuição patrimonial 

alguma, mas se torna nítido que aquele que fez uso do animal se enriqueceu às custas alheias. 

 O exemplo de Antunes Varella não é tão bom assim, porque é igualmente possível 

que o dono do animal tenha sido beneficiado com uma valorização patrimonial decorrente da 

vitória na competição esportiva e aqui, curiosamente, o ato praticado pelo competidor que se 

utilizou indevidamente do cavalo acabou por ensejar uma variação patrimonial positiva. 

 No entanto, para esses autores, dentre os quais o próprio Giovanni Nanni, 

Agostinho Alvim, Antunes Varella, Mário Júlio de Almeida Costa, o empobrecimento não é 

requisito, sendo dispensável em muitos casos. 

 Assim, tem-se como elementos o enriquecimento de alguém, o ter sido às expensas 

de outrem, o nexo de causalidade e a ausência de causa jurídica.  

 O nexo de causalidade é o liame existente entre o enriquecimento e o 

empobrecimento, ou, pelo menos, entre o enriquecimento e a desvantagem de outrem44.  

 É bastante controversa a questão da ausência de causa jurídica, precisamente 

porque o termo causa jurídica remete à questão de exigência da causalidade como elemento 

dos contratos. 

 Torquato Castro lembra que são distintas a causa do negócio jurídico e a causa 

remota do negócio, ou causa da atribuição patrimonial.  Diz ele: 

 

                                                
42 NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa: de acordo com o novo código civil. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 246.  
43 Apud NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa: de acordo com o novo código civil. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 247. 
44 A expressão desvantagem de outrem foi extraída de Pontes de Miranda. Cf. PONTES DE MIRANDA, 
Francisco. Tratado de Direito Privado. v. 26. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p.166. 



 

 
 

37 

Há que não confundir, por outro lado, a causa do negócio jurídico, com a causa 

remota do negócio, também chamada causa da atribuição patrimonial. Essa causa é a 

razão jurídica pela qual se cumpre determinada prestação, em virtude de obrigação 

anteriormente assumida. Exemplo: A paga a B determinada soma, em cumprimento 

de obrigação preexistente; ou A entrega a B determinado bem, em cumprimento de 

um legado instituído por C. Comprova-se, porém, depois, ser inexistente a obrigação 

que deu causa a estas atribuições patrimoniais, ou seja, que o crédito não existia, ou 

que o testamento é nulo. Opera-se, então, o enriquecimento sem causa, e o benefício 

alcançado (de qualquer natureza) não tem justificativa jurídica, isto é, não está em 

conformidade com os fins do direito. Aquele, pois, que se locupleta à custa alheia, 

tem a obrigação de restituir o que recebeu sem causa, restabelecendo o equilíbrio de 

patrimônio45. 

  

  Assim, a ausência de causa da atribuição patrimonial, para Torquato Castro, enseja 

o enriquecimento sem causa. Nesse sentido, é enriquecimento sem causa jurídica, ou 

injustificado, no dizer de Pontes de Miranda. 

 A esse trabalho interessa particularmente sublinhar a contrariedade a direito 

decorrente do enriquecimento injustificado. 

 Todo acréscimo patrimonial, no sistema jurídico brasileiro, enseja uma 

justificativa jurídica. É preciso apresentar uma “causa” para essa alteração patrimonial. A 

ausência de causa, aqui entendida como justificativa jurídica para a alteração, conduz a 

enriquecimento injustificado. 

 

 

 

                                                
45 Apud NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa: de acordo com o novo código civil. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 256-257.  
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1.5 A virada brasileira: a positivação do enriquecimento sem 
causa com o advento do Código Civil de 2002. 
 
 
  

  Agostinho Alvim ensinava haver dois sistemas a respeito do enriquecimento sem 

causa. O primeiro era o sistema clássico, no qual não havia previsão específica para a ação de 

enriquecimento sem causa. O segundo era o sistema moderno, no qual consta previsão 

expressa a respeito do enriquecimento sem causa.46 

 O Código Civil de 1916 filiava-se à corrente clássica. Não dispunha 

expressamente sobre o enriquecimento injustificado, sendo a ação derivada de uma leitura  

sistemática do ordenamento jurídico, sob os influxos do princípio que veda o enriquecimento 

sem causa. 

 Com o Código Civil de 2002, houve uma modificação: o direito brasileiro passou a 

adotar estipulação expressa sobre o enriquecimento injustificado, sob o nome de 

enriquecimento sem causa, incluída como causa de obrigação. Trata-se de uma mudança de 

posicionamento bastante significativa, posto que um princípio até então confinado às 

elucubrações de juristas passou a ganhar o status de instituto jurídico. Tendo em vista o 

positivismo arraigado de muitos aplicadores do direito, que se apegam ao texto legal, incluir o 

enriquecimento sem causa provocará grande mudança de pensamento. 

 A criação desse instituto foi salutar, portanto. Em primeiro lugar, porque, no 

espírito do Código, reforça a questão da função social dos contratos, da boa-fé contratual e da 

eqüidade nas relações obrigacionais. Em segundo lugar, porque retoma a discussão sobre o 

enriquecimento injustificado, ensejando novos debates e a possibilidade de uma apreciação 

das questões pela jurisprudência, sempre tão atrelada a positivações para se fazer agir. 

                                                
46 ALVIM,  Agostinho. Do enriquecimento sem causa. Revista dos tribunais. v. 259. São Paulo: Revista dos 
Tribunais. [s.d.], p. 5-6. 
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 Em terceiro lugar, porque ao retomar as discussões, faz perceber, como o próprio 

livro de Giovanni Nanni demonstra, que há um princípio de vedação ao enriquecimento 

injustificado, princípio esse que pode expandir-se para qualquer ramo jurídico. O simples 

ensejar de discussões já é um excelente produto da positivação. 

 No entanto, o fato de ter sido positivado no Código Civil Brasileiro certamente 

fará com que muitos juristas, numa visão mais estreita, entendam que o enriquecimento sem 

causa é matéria afeita apenas ao Direito Civil. Estando inserto como instituto no Código Civil, 

a aplicação a outros ramos jurídicos pode se ver prejudicada. 

 A questão se volta ao já debatido tópico a respeito do fiel enquadramento do 

enriquecimento injustificado como princípio ou instituto. Encarando-se como instituto, 

primordialmente está relacionado ao âmbito de aplicação do direito civil brasileiro. 

Encarando-se como princípio, o instituto positivado no direito civil torna-se, na realidade, 

uma aplicação, no âmbito civil, de um princípio geral do direito. 

 Ou seja, o instituto é mera aplicação do princípio de vedação ao enriquecimento 

injustificado e, sendo um princípio geral do direito, pode expandir-se para qualquer dos ramos 

jurídicos, sem que haja alguma minoração de sua força jurídica. 

 Essa é a tônica inicial com que se deve ser encarada a criação do instituto, como 

fonte de obrigações, no direito civil. Todavia, há outro benefício. O direito civil 

tradicionalmente funcionou como eixo do qual promanam os demais ramos jurídicos. O 

direito empresarial, o direito econômico, o direito administrativo, o direito do trabalho, apesar 

de terem desenvolvido institutos próprios e principiologia específica, ainda hoje se utilizam 

do direito civil num caráter subsidiário.  

 Funcionando com esse grau de subsidiariedade, há sempre a possibilidade de um 

instituto seu influenciar a construção teórica dos demais ramos jurídicos aparentados. Assim, 

há grande tendência de que o enriquecimento injustificado aplicável aos negócios jurídicos 
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seja igualmente aplicado aos contratos administrativos firmados com a Administração 

Pública. 

 Embora a teoria sobre a obrigação tributária se tenha distanciado do conceito 

civilístico de obrigação, o núcleo de ambos os institutos, a prestação, continua o mesmo. 

Sendo o enriquecimento injustificado uma fonte de obrigações no direito civil, bem pode sê-lo 

no direito tributário. A diferença daí advinda é que a obrigação que se procura discutir no 

presente trabalho é precisamente a obrigação surgida para o Estado, em função do 

enriquecimento injustificado obtido pelos cofres públicos.  Em suma, não seria a obrigação 

tributária enquanto obrigação para o contribuinte, mas sim como um direito à restituição 

detido pelo contribuinte contra o Estado. 

  A positivação do instituto no direito civil ajudaria, nessa ótica, a facilitar a 

absorção por parte de outros ramos jurídicos da figura do enriquecimento desprovido de causa 

jurídica a justificá-lo, sobretudo quando se entende o enriquecimento sem causa como uma 

das hipóteses nas quais existe contrariedade a direito.      
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CAPÍTULO 2 – O ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO DO 
ESTADO 

 

2.1. A aplicação do Princípio de Proibição do Enriquecimento Injustificado 
ao Direito Público e Administrativo. 
 

 

 

 As constantes intervenções do Estado nas atividades econômicas propiciam um 

fértil campo de observação para as inter-relações entre as esferas pública e privada. Os 

contratos administrativos, as licitações, as desapropriações, a atuação das agências 

reguladoras evidenciam uma série de situações nas quais entes públicos relacionam-se com 

particulares, dificultando a manutenção da célebre dicotomia entre Direito Público e Direito 

Privado e sua análise sob um ângulo estanque, em detrimento de um estudo da dinâmica 

desses relacionamentos. 

 No próprio Direito Internacional, já se fala da tutela de interesses privados, até 

então restritos ao campo do Direito Internacional Privado, em situações típicas de Direito 

Internacional Público.  Em curso proferido pela Prof. Reed na Academia de Direito 

Internacional de Haia, em julho de 2001, tratou-se justamente da possibilidade de obtenção de 

soluções mistas, envolvendo o Direito Internacional Público e o Privado, para crises 

internacionais, constituindo, em sua feliz expressão, uma porosa intersecção entre esses dois 

campos do Direito.  

 A atuação freqüente do Estado em relações tradicionalmente privatísticas gera, em 

decorrência, preocupações com a defesa dos interesses dos particulares ante a possíveis 

abusos dos entes estatais. No plano interno, por exemplo, proliferam estudos doutrinários a 
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respeito da Responsabilidade Civil do Estado e da aplicação da Teoria da Imprevisão aos 

contratos administrativos.  

 Alie-se a esses aspectos o crescente interesse pela garantia dos direitos 

fundamentais e pela construção efetiva de um Estado Democrático de Direito, e se terá 

condições para perceber a necessidade de a doutrina examinar com maior vagar as relações 

entre particulares e Estado.  

 Sob essa perspectiva, discute-se hoje a aplicação do princípio de proibição do 

enriquecimento injustificado ao Estado. Originariamente aplicado no âmbito do Direito Civil, 

o princípio da proibição do enriquecimento injustificado vem sendo aplicado no Direito 

Administrativo, estabelecendo-se conexões com o controle da discricionariedade dos atos 

administrativos, com a discussão sobre probidade administrativa, com o princípio da 

moralidade, com as regras de eqüidade e com a vedação à corrupção.47  

 No direito estrangeiro, a aplicação do Princípio do Enriquecimento Injustificado 

aos entes estatais deu-se a partir de construção jurisprudencial. Na França, por exemplo, a 

idéia de enriquecimento injustificado aplicável ao Estado desenvolveu-se tomando por base as 

figuras da gestão de negócio e do quase-contrato, embora inexista, segundo Franck Moderne, 

uma maior elaboração doutrinária sobre o enriquecimento injusto nos arrêts do Conselho de 

Estado Francês48. Hoje em dia, contudo, há algumas obras tratando da matéria. 

 Na Espanha, a proibição ao enriquecimento injusto é encarada como princípio 

geral de Direito Administrativo e como fonte de obrigações, enquanto que na Itália tal 

princípio foi relacionado com a gestão de negócio alheios49.   

 A absorção do princípio de proibição de enriquecimento injustificado pelo Direito 

Público tem forte conotação moral.  Se aos particulares é vedado enriquecer sem justa causa a 
                                                
47 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O enriquecimento injusto como princípio geral do direito 
administrativo. Revista Forense, v. 347.  
48BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O enriquecimento injusto como princípio geral do direito 
administrativo. Revista Forense, v. 347. 
49 RUGGIERO, Roberto de. Instituições de Direito Civil.  São Paulo: Saraiva, 1958,  p. 476-478. 
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amparar tal variação patrimonial positiva, muito menos ao Estado, enquanto orientado pelo 

princípio da moralidade administrativa, seria franqueado um enriquecimento sem causa 

jurídica a ancorá-lo. À Administração é vedado o enriquecimento às custas do administrado. 

Repudia-se, igualmente, qualquer ato do administrador público que configure um 

enriquecimento desprovido de causa justa, havendo, no direito positivo brasileiro, lei de 

probidade administrativa a regular a atuação do administrador.  

 Se o princípio de proibição ao enriquecimento injustificado é adotado tanto pelo 

direito privado como, mais recentemente, pelo direito público, há quem defenda, como Celso 

Antônio Bandeira de Mello, que se trata de verdadeiro princípio geral do direito, aplicável a 

todos os ramos do direito50, idéia essa que se vem defendendo no decorrer desse trabalho. 

 Apesar do relevo com que se reveste a matéria, o direito positivo brasileiro, a 

exemplo de vários outros ordenamentos jurídicos estrangeiros, como o francês e o espanhol, 

não dispunha de um dispositivo próprio a respeito da vedação do enriquecimento sem causa, 

situação que se modificou com a instituição de dispositivo específico no Código Civil de 

2002.  

 No entanto, se se considera o Estado como sujeito capaz de ser beneficiado pelo 

enriquecimento injustificado, cumpre discutir, desta feita, quais as maneiras pelas quais a 

atuação estatal pode agir de modo a gerar enriquecimento sem justa causa. Os contratos 

administrativos, por exemplo, são instrumentos capazes de geração de enriquecimento injusto 

para o Estado.  

 Bandeira de Mello, ao tratar de hipóteses nas quais se pode observar o 

locupletamento do Estado às custas do empobrecimento do administrado, menciona relações 

contratuais mantidas pelo ente estatal, onde, após o administrado ter incorrido em despesas 

                                                
50 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. O princípio do enriquecimento sem causa em Direito 
Administrativo. Revista Diálogo Jurídico. Salvador: CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. 1, n.o 2, maio, 
2001. Disponível em: < http://www.direitopublico.com.br > Acesso em 01 de maio de 2002. 
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para realização de determinado prestação em favor da administração, acaba-se por se 

constatar vício capaz de ensejar a nulidade do ato praticado51. Ou seja, da nulidade de um 

determinado ato administrativo resultou prejuízos para a parte que contratou com a 

Administração Pública. Ora, se aquele que contratou já realizou despesas para a consecução 

de alguma atividade, beneficiando-se a administração do início de tais atividades, é de se 

entender que a Administração não pode sair dessa situação beneficiando-se da invalidade de 

um ato por ela praticado. 

 Os elementos típicos do enriquecimento injustificado encontram-se presentes, 

uma vez que houve diminuição patrimonial do administrado, enriquecimento da 

administração pública, relação de causalidade entre esse empobrecimento e o enriquecimento 

estatal e ausência de fundamento jurídico para o enriquecimento52. 

 Um procedimento licitatório também pode gerar situação de enriquecimento: a 

falha na condução da licitação não poderia suscitar prejuízos para as partes que da licitação 

participam, porque entender assim seria imputar ao administrado os erros e falhas da 

Administração Pública.  

 Do mesmo modo, em uma situação de desapropriação de terras para fins de 

reforma agrária, não seria admissível que a Administração Pública se beneficiasse da 

valorização das terras (por exemplo, a construção de estradas ou instalação de parques 

industriais ou de agroindústrias) e pagasse um valor de indenização muito menor ao 

desapropriado. É claro que há todo um interesse público e social em que tais terras passem a 

ser produtivas ou pelo menos destinadas a agricultura familiar. O fim objetivado pela 

                                                
51 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio.. O princípio do enriquecimento sem causa em Direito 
Administrativo. Revista Diálogo Jurídico. Salvador: CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. 1, n.o 2, maio, 
2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br > Acesso em 01 de maio de 2002.  p. 2.  
52 Observe-se que o termo enriquecimento injustificado é mais preciso que o adotado pela lei brasileira, uma vez 
que enriquecimento sem causa torna duvidoso o próprio surgimento do enriquecimento, o qual, evidentemente, 
não pode advir do nada. O nexo de causalidade, enquanto liame entre o enriquecimento e o empobrecimento, 
informa que há uma relação entre as duas situações. O problema todo reside no fato de o enriquecimento não 
poder se processar sem uma justificativa jurídica.  
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desapropriação continua extremamente legítimo. O que não poderia acontecer, no entanto, é 

que o valor da indenização a ser pago em muito se dissociasse do valor real do imóvel. A 

valorização das terras geraria uma grande economia para a Administração Pública (a qual 

pagaria bem menos pela área desapropriada), mas diminuiria o patrimônio do desapropriado. 

Observe-se, nesse exemplo, que o enriquecimento da administração se daria com a economia 

e o empobrecimento do administrado dar-se-ia com a impossibilidade de ganho. 

   Outra curiosa situação, mais rara na prática, mas igualmente possível, é a 

possibilidade de a Administração Pública, após conceder o aforamento de terrenos de 

marinha, resolver, por questões de proteção ambiental, ou defesa militar, por exemplo, 

recuperar a plenitude do domínio sobre a área. Havendo construções que em muito 

valorizaram o terreno, é de se indagar se a Administração Pública, embora detenha o direito 

de rever os aforamentos realizados, possa enriquecer-se às custas do empobrecimento do 

administrado. Trata-se de mais um caso no qual a Administração Pública pode incorrer em 

enriquecimento injustificado, cabendo a chamada ação de in rem verso. 

 De igual modo, no plano dos contratos administrativos firmados com particulares, 

discute-se a aplicação do princípio do rebus sic standibus e, como conseqüência, da 

possibilidade de revisão de tais contratos. O próprio Código Civil de 2002, ao estabelecer a 

função social como princípio contratual, contribui para a mescla entre essa função social e o 

equilíbrio e justiça contratuais. Á administração pública, enquanto parte num contrato, caberia 

ou não o princípio de função social como vetor dos negócios jurídicos celebrados? É de se 

entender que ao Direito Administrativo também se aplica as revisões contratuais e, mais uma 

vez, a vedação ao enriquecimento injustificado emergiria para inibir situações de 

desequilíbrio contratual tal que gerasse para a Administração um enriquecimento. 

  Todos os exemplos acima pontuados permitem constatar que as hipóteses de 

enriquecimento injustificado para o Estado apresentam-se de maneira bastante delicada: os 
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interesses públicos e privados que permeiam todas essas situações demonstram que se está  

diante do limiar entre a esfera pública e a esfera privada.  

 O imperativo da Justiça, com toda a dificuldade teórica e prática para sua perfeita 

qualificação, surge como brado de quem se entende prejudicado. Alie-se a esse imperativo o 

princípio da moralidade administrativa, e todas as famosas discussões sobre a esfera jurídica e 

a esfera ética emergem num problema prático. 

 Como se observa, mesmo sendo o princípio do enriquecimento injustificado 

considerado como princípio geral do direito, sua aplicação é bastante restrita, sendo abordada 

pelos juristas essencialmente no Direito Civil ou, mais recentemente, no Direito 

Administrativo.   

  No entanto, além da atuação do Estado como parte contratante, acredita-se que 

também a tributação pode levar o Estado a enriquecer-se indevidamente.  Analise-se, 

inicialmente, o princípio do enriquecimento injusto para, em seguida, esclarecer de que modo 

a tributação pode ser capaz de enriquecer injustamente os entes estatais. 

 

2.2.  Breve Análise do enriquecimento injustificado na Direito 
Administrativo 
 

 

 Para que ocorra enriquecimento injustificado é preciso, em primeiro lugar, que 

haja um acréscimo patrimonial. Em seguida, é necessário que a esse acréscimo corresponda 

um empobrecimento de outrem. Por fim, o acréscimo patrimonial ocorrido deve encontrar-se 

desprovido de causa ou ser originário de uma causa injusta e contrária ao direito. No caso 

específico do Direito Administrativo, é possível detectar duas posições para a Administração 
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Pública: ou ela se encontra como empobrecida, e na maioria das vezes, o particular locupleta-

se; ou ela se encontra na posição de enriquecida e o particular empobrece.  

  Nas situações de enriquecimento do administrado às custas da Administração 

praticamente não há mais controvérsias: as legislações vedam o locupletamento e o interesse 

público é sempre chamado para reverter as situações.  

 O que nem sempre a doutrina compreende é o fato de que a Administração 

Pública também pode figurar como grande beneficiada, enriquecendo sem causa para tanto. 

Possivelmente em razão de rasgos estatistas, há uma recusa em perceber a Administração 

Pública como parte que sem causa se enriquece.  Somente nos últimos anos a doutrina 

administrativista brasileira começou a aceitar a aplicação do princípio de vedação ao 

enriquecimento injustificado ao Estado. 

  No entanto, com a maior participação da Administração Pública nos negócios 

jurídicos antes tidos como essencialmente privados, também a Administração passou a  

enquadrar-se em questões de enriquecimento injustificado.  Na realidade, não há grande 

diferença entre a estrutura do enriquecimento injustificado no plano civil ou no plano 

administrativo. Os elementos são basicamente os mesmos. 

 Pontes de Miranda, por exemplo, faz interessante abordagem do problema do 

enriquecimento injustificado. Em primeiro lugar, esclarece a diferença entre enriquecimento 

injustificado e enriquecimento sem causa. Enriquecimento injustificado é expressão mais 

ampla, da qual o enriquecimento sem causa constitui uma espécie.53 Pode um determinado 

acréscimo patrimonial, caracterizador de enriquecimento, possuir uma causa que o gere. 

Entretanto, pode igualmente tal causa ser incapaz de justificar o enriquecimento obtido. Tem-

se, assim, o enriquecimento sem justa causa a fortalecê-lo. Luiz da Cunha Gonçalves também 

adota essa diferenciação, embora não a explicite com o mesmo cuidado visto na obra de 

                                                
53 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado,  v. 26. Rio de Janeiro: Editor 
Borsoi. 1971. p. 120. 
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Pontes de Miranda54. Tal distinção, por ser de caráter genérico, também se aplica ao Direito 

Administrativo. 

 A abordagem que Pontes de Miranda faz do problema é interessante porque 

analisa as hipóteses de enriquecimento, sempre se firmando na teoria do fato jurídico. O 

suporte fático do enriquecimento injustificado, por exemplo, é estudado de maneira 

aprofundada. Desse modo, entende Pontes de Miranda que não apenas um ato jurídico gera 

enriquecimento, mas também o fato jurídico strictu sensu e o ato-fato jurídico também se 

colocam como ensejadores do acréscimo patrimonial.55 Aqui é oportuno lembrar que também 

os atos administrativos, enquanto modalidade de ato jurídico, podem dar ensejo a um 

enriquecimento injustificado. 

 Os doutrinadores, a exemplo de George Bonet, Pontes de Miranda, Agostinho 

Alvim 56, estudam, de maneira pormenorizada, as condições da ação de enriquecimento 

injustificado, também denominada de actio de in rem verso, em função da apropriação do 

termo feita pelo direito francês, pois, como visto, no direito  romano a actio de in rem verso 

possuía aplicação mais restrita. Baseiam-se na condictio do Direito Romano para apontar as 

situações habilitadas à geração de enriquecimento, como visto. O que é preciso ressaltar é que 

tais condições para a ação de enriquecimento podem igualmente ser aplicadas à 

Administração.  

 O Brasil, tradicionalmente, não possuía essa determinação expressa vedando o 

enriquecimento injustificado, a exemplo de outros países. No entanto, no Código Civil de 

2002 há instituto específico. Apesar disso, a matéria continua sendo tratada no âmbito do 

                                                
54 CUNHA GONÇALVES, Luiz. Princípios de  Direito Civil Luso-Brasileiro, v. 2. São Paulo: Max Limonad. 
1951. p. 561. 
55 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado,  v. 26. Rio de Janeiro: Editor 
Borsoi. 1971. p. 123. 
56 Cf. BONET, Georges. L´enrichissement sans cause: droit privé et droit public. Paris : Librairies 
Techniques, 1989; ALVIM,  Agostinho. Do enriquecimento sem causa. Revista dos tribunais. v. 259. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. [s.d.] e PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito 
Privado,  v. 26. Rio de Janeiro: Editor Borsoi. 1971. 
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Direito Civil, não havendo maiores estudos para aplicação do princípio no Direito 

Administrativo. De fato, a aplicação da ação de enriquecimento injustificado, nos moldes em 

que foi discutida no Código Civil, ao Direito Administrativo, significa a aplicação de uma 

modalidade de ação subsidiária para tentar re-equilibrar situação de enriquecimento sem causa 

jurídica para embasá-lo. 57 

 No âmbito administrativo, o enriquecimento injustificado, além do que foi 

apontado, também é tratado no estudo de contratos administrativos, aplicando-se, de uma 

certa forma, a análise de vícios contratuais e teoria da nulidade dos atos jurídicos já abordada 

por Pontes de Miranda. Os contratos administrativos constituem modalidade de atos jurídicos 

tal como os próprios atos administrativos. Sendo assim, a análise dos vícios que os acometem 

é útil para a detecção de falhas tais que acabem por gerar enriquecimento injustificado. 

 Por exemplo, um contrato administrativo que venha a ser declarado nulo, embora 

já tenha o administrado parte nesse contrato realizado despesas para a realização das 

atividades contratadas, gera para este um empobrecimento. Á Administração Pública, que 

bem pode ter-se beneficiado com o início da consecução do objeto contratual, viu-se 

enriquecida. Assim, a análise do vício contratual, no plano administrativo, repercute a ponto 

de caracterizar o enriquecimento injustificado estatal. 

 A lei de probidade administrativa também proíbe o enriquecimento injustificado 

dos administradores. No entanto, aqui se trata de proibição de práticas de corrupção, ou seja, 

de atos ilícitos, inclusive. O administrador não pode enriquecer-se às custas do administrado. 

A lei de probidade administrativa, portanto, aplica a vedação ao enriquecimento injustificado. 

No entanto, como a parte enriquecida é o administrador, e não a Administração, não chega a 

                                                
57 Dentre os poucos textos que abordam o problema, Cf. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio.. O princípio 
do enriquecimento sem causa em Direito Administrativo. Revista Diálogo Jurídico. Salvador: CAJ – Centro de 
Atualização Jurídica, v. 1, n.o 2, maio, 2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br > Acesso em 01 
de maio de 2002.  p. 2., bem como BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O enriquecimento injusto como 
princípio geral do direito administrativo. Revista Forense, v. 347. 
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ser levantada a controvérsia da aplicação da vedação ao enriquecimento injustificado ao 

Direito Administrativo.  

 Quando o assunto é a aplicação da vedação do enriquecimento injustificado em 

matéria tributária, por sua vez, observa-se que a doutrina é escassa. Alguns autores 

mencionam, ligeiramente, a possibilidade de o tributo gerar enriquecimento injustificado do 

Estado, mas a questão não é enfrentada com maior vagar58. 

  

2.3.  A tributação como fonte do enriquecimento injustificado do Estado. 
 

 

 Se se quiser examinar as possíveis maneiras de o Estado vir a locupletar-se, um 

critério adequado seria examinar as formas pelas quais o Estado adquire receitas e riquezas. 

Sob este ângulo, o Direito Financeiro pode ser bastante útil para a identificação de situações 

capazes de gerar enriquecimento injustificado59. 

                                                
58 Cf. HORVATH, Estevão. O princípio do não-confisco no Direito Tributário.  São Paulo: Dialética, 2002, p. 
98. Nessa passagem, baseando-se em Sacha Calmon, Horvath admite a aplicação do enriquecimento sem causa 
ao direito tributário. 
59 É bastante comum dizer que os Estados da atualidade apresentam-se como Estados Fiscais. Por Estados 
Fiscais entendem-se aqueles estados cuja fonte maior de receitas seja justamente receitas tributárias. Um Estado 
com tal conformação contrapõe-se ao Estado Proprietário e Produtor. Convém ressaltar que o Estado Fiscal não 
se cinge a um modelo de Estado Liberal, Social ou Democrático de Direito. Enquanto o Estado Liberal Fiscal 
procura proteger a propriedade, diminuindo a atuação Estatal e reforçando os direitos individuais, o Estado 
Social Fiscal instrumentaliza a tributação, dela fazendo uso para obtenção de fins que visem melhorar a 
coletividade. No Estado Liberal o princípio dominante é a individualidade; no Estado Social, reconhecem-se os 
direitos individuais, mas igualmente se percebe a relevância da coletividade, sendo o princípio dominante a 
solidariedade. O modelo de Estado Democrático de Direito brasileiro vai além do modelo de Estado Social, 
porque acrescenta a preocupação de criação de um estado essencialmente democrático. O curioso, todavia, é que 
mesmo se reconhecendo a importância que as receitas tributárias possuem para o financiamento do Estado na 
atualidade, escassos são os estudos sobre a possibilidade de os erros encontrados no mecanismo de tributação 
ensejarem um enriquecimento injustificado para o Estado. A respeito do Estado Fiscal, Cf. BARQUERO 
ESTEVAN, Juan Manuel. La  función del tributo en el Estado Social e democrático de Derecho. Madrid: 
Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 2002; NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar 
impostos. Coimbra: Almedina, 1998. 
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 A obtenção de ganhos a partir de títulos negociáveis no mercado financeiro, por 

exemplo, gera enriquecimento, embora permitido. Contudo, as receitas tributárias constituem 

a maior fonte de abastecimento de recursos para o Estado, garantindo sua manutenção e 

estrutura. Por constituírem a fonte de maior importância para o patrimônio estatal, as receitas 

tributárias são também objeto de distorções.  Ou seja, embora gerem obrigações 

essencialmente legais, podem apresentar desvios que as privem de sua absoluta legalidade.  

 Tal é o que ocorre, por exemplo, com erros materiais no cálculo do tributo devido. 

Embora a hipótese de incidência de um determinado tributo tenha-se concretizado, um erro na 

apuração do valor devido, majorando o valor a ser adimplido pelo contribuinte, constitui um 

enriquecimento do fisco sem justa causa a embasá-lo.  

 De maneira análoga, um erro na indicação do sujeito passivo, atribuindo-se a 

obrigação tributária ao sujeito equivocado, caso o tributo venha a ser efetivamente pago, 

causa igualmente um enriquecimento injustificado para o Estado, que se torna enriquecido.  

 Mas não apenas nas hipóteses de erro nos lançamentos ou de equívoco na 

designação do sujeito passivo podem-se encontrar situações de injustificado enriquecimento 

estatal. A instituição de tributos cujas alíquotas ofendam à capacidade contributiva do 

contribuinte coloca-se, com igual pertinência, entre os meios geradores de locupletamento 

estatal. Mais ainda, a instituição de confisco, de uma exação que se manifesta indevida em 

razão de sua contrariedade a direito, coloca-se inevitavelmente como hipótese de 

enriquecimento desprovido de justificativa jurídica a embasá-lo. 

 O Direito Tributário trata basicamente da regulação dos recursos tributários. 

Preocupa-se com o regramento das receitas tributárias, com o ingresso de recursos tributários 

para os cofres públicos. As receitas tributárias, mais ainda que os contratos administrativos, 

são a fonte por excelência do financiamento estatal. 
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 Diante de tal relevo, é bastante plausível que equívocos, erronias na arrecadação 

propiciem ambiente fértil para o enriquecimento desprovido de justificativa jurídica. Sendo a 

fonte principal de ingressos, erros na arrecadação estão aptos a gerar enriquecimento 

injustificado. Assim, à primeira vista, percebe-se que erros de cálculo, erros materiais, o 

pagamento indevido constituem, quando efetivamente pagos esses valores a título de tributo, 

em fonte de enriquecimento injustificado. 

 No entanto, o erro da cobrança pode ser ainda mais radical: pode resultar de uma 

deformidade tal da norma tributária que se se defronta, na realidade, com uma cobrança 

absolutamente indevida. Tributo não pode ser, tendo em vista a estrita legalidade a que se 

cinge. Tem-se, portanto, que essa deformidade da norma tributária gera outra figura, a do 

confisco, conforme mais adiante se discutirá pormenorizadamente. 

 O confisco, enquanto exação indevida, é fonte de enriquecimento injustificado 

para o Estado. Pago um valor de caráter confiscatório, de pronto se percebe que referido valor 

não tem justificativa jurídica a embasá-lo. É bem verdade que pode existir lei. Mas essa lei, 

tendo em vista a contrariedade a direito, é lei inválida, inconstitucional. Goza de presunção de 

constitucionalidade, mas não resiste a exame de sua validade. 

 Assim, é importante frisar que o enriquecimento injustificado pode ocorrer em 

situações tributárias. Não se venha aqui com o argumento de interesse público da arrecadação, 

muito menos com o dever fundamental de pagar impostos ou tributos. O interesse público da 

arrecadação não pode vir a contrariar o desenho constitucional tributário estabelecido na 

própria Constituição e na legislação infraconstitucional, notadamente as leis complementares. 

Por sua vez, o dever fundamental de pagar impostos, ou tributos, exsurge da obediência ao 

marco constitucionalmente estabelecido. Se indevida a cobrança, não se pode falar em dever 

fundamental, até mesmo porque, nessa situação, o dever se torna simplesmente arbitrariedade 

e imposição. 
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 O fato de haver interesse na manutenção do aparato estatal não significa que toda 

sorte de cobrança tributária seja cabível e legal. A tributação não perde sua força se for 

contestada. Pelo contrário, legitima-se. Contestar a tributação, nesse caso, não é simplesmente 

se opor à incidência tributária. É, na realidade, analisar-lhe a constitucionalidade da cobrança, 

de modo que a contumácia da validade constitucional dos tributos instituídos reforce a 

relevância da própria tributação, legitimando-a, inclusive. 

 No presente estudo, não será objeto toda e qualquer possibilidade de a tributação 

gerar enriquecimento injustificado para o Estado. A análise cingir-se-á a uma dessas 

possibilidades: a ocorrência do confisco tributário. 

 Ocorrido o confisco, e levando-se em conta sua vedação constitucional, tem-se 

que a cobrança é desprovida de causa jurídica apta a justificá-la, simplesmente porque se está 

diante de categoria que se coloca na esfera da contrariedade a direito. O Estado não pode 

obter um acréscimo patrimonial em razão de cobranças indevidas. Fere, inclusive, o princípio 

da moralidade administrativa a exação indevida. Feitos esses esclarecimentos, pode-se passar 

à análise do confisco. 
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PARTE II – A VEDAÇÃO AO CONFISCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

55 

CAPÍTULO 3 - CONCEITO DE CONFISCO: UMA REVISÃO 
DOUTRINÁRIA. 
 

 

 É extremamente importante, para os objetivos do presente trabalho, apresentar 

uma visão panorâmica, embora não exaustiva, das posições da doutrina brasileira a respeito 

do confisco, com breves incursões na doutrina espanhola, pela influência desta no pensamento 

dos tributaristas brasileiros. Uma vez que se pretende demonstrar uma influência do 

pensamento liberal na formação da doutrina existente sobre o confisco, quer os autores desse 

fato se apercebam, quer o façam de forma menos consciente, é imprescindível que se passe 

em revista a posição da doutrina brasileira. 

 De pronto se pode dizer que elas formam uma concepção essencialmente 

quantitativa a respeito do confisco em matéria tributária. Quantitativa porque se lastreia, 

basicamente, em indagações a respeito do quantum a partir do qual um tributo passa a ser 

confiscatório. 

 Há um limite, segundo os doutrinadores, para a cobrança de um tributo, limite esse 

que, quando ultrapassado, transmuta o tributo: transforma-o em confisco. É esse o foco 

exclusivo dos tributaristas nacionais. A doutrina irá divergir um pouco em função da 

expressão, contida na Constituição Brasileira de 1988, “efeitos de confisco”. As 

interpretações para essa expressão variam, conforme se entenda confisco como algo 

assemelhado às penas, às sanções (confisco-pena), ou como uma diferença de gradação. 

 Para os efeitos desse trabalho, a análise limitar-se-á às posições de Aliomar 

Baleeiro, Misabel Derzi, Ives Gandra, Ricardo Lobo Torres e Estevão Horvath, não porque 

não existam outros autores tratando da matéria, mas simplesmente porque esses poucos já 

servem para demonstrar a ligação entre doutrina sobre o confisco e doutrina liberal. 
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 Passe-se, então, às disposições da doutrina brasileira para, em seguida, tecer-se 

comentários sobre o liberalismo e a forma como essa doutrina se liga à corrente liberal de 

pensamento político. 

 

3.1 A posição de Aliomar Baleeiro  
 

 

 Em seu clássico livro sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar, 

Aliomar Baleeiro, tratando da Constituição de 196960, preleciona o seguinte: 

 

Dentre os efeitos jurídicos dos arts. 153, §§ 1o, 11 e 22, se inclui o da proibição de 

tributos confiscatórios, como tais entendidos os que absorvem parte considerável do 

valor da propriedade, aniquilam a empresa ou impedem exercício de atividade lícita 

e moral. 61 

 

Como se observa, Aliomar Baleeiro entende que o tributo de caráter confiscatório 

invade a propriedade do contribuinte para dela extrair parcela considerável. Essa relação com 

o direito de propriedade, entendido como verdadeiro atributo da personalidade, embora sujeito 

à função social, é ressaltada por Aliomar Baleeiro no parágrafo seguinte, conforme se observa 

abaixo: 

 

Sob esse ponto de vista, aquele dispositivo integra o sistema político e econômico da 

Constituição, que garante o direito de propriedade, salvo desapropriação mediante 

prévia e justa indenização em dinheiro (153, § 22) e até impõe ao legislador 

                                                
60 Os comentários sobre a Constituição de 1988, constantes do livro Limitações constitucionais ao poder de 
tributar de Baleeiro, serão abordados num tópico dedicado a Misabel Derzi, que fez a atualização do referido 
livro. 
61 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar.  7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2001. p. 564. 
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ordinário a justiça social e a função social da propriedade (art. 160, III). Destarte, a 

Constituição faz da propriedade privada um atributo da personalidade humana e uma 

condição de progresso de todos os indivíduos, embora sujeite, por isso mesmo, o uso 

desse direito a uma função social (art. 160, III).”62  

 

 É importante frisar a relevância da proteção ao direito de propriedade para 

Aliomar Baleeiro. A sua idéia de distribuição de riqueza, pulverizada entre vários cidadãos, 

radica-se na idéia de que uma sociedade constituída por pequenos proprietários jamais 

toleraria a figura do confisco na esfera tributária63. 

 Sendo, como ele próprio diz, a propriedade um atributo da personalidade humana, 

algo que a esta integra, pode-se entender que a difusão do direito de propriedade a todos os 

cidadãos torna-se, nessa ótica, uma forma de o cidadão atingir a sua condição humana. Ora, 

sob essa perspectiva, a função social da propriedade está relacionada não necessariamente 

com a justiça tributária ou com uma preocupação de diminuição de desigualdade64. Quer-se 

dizer que a função social atribuída a uma propriedade entendida como atributo da 

personalidade parece estar muito mais comprometida com a potencialização do humano em 

cada um dos membros da sociedade que propriamente com a justiça (re)distributiva. O 

adjetivo social parece não estar vinculado a restrições do uso da propriedade, visando o 

interesse comum, mas sim à necessidade de o direito de propriedade, e a efetiva detenção de 

bens, ser conferido a todos. Aliás, pode-se entender que a função social expressa o interesse 

comum, mas não como restrição à propriedade, mas sim como o interesse que a sociedade tem 

de que todos detenham bens. 

                                                
62BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar.  7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2001,  p. 564-565. 
63 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar.  7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2001. p. 565. 
64 É  absolutamente necessário esclarecer que não se pode, pela análise desses  trechos, dizer que Baleeiro era 
contrário à diminuição da desigualdade. Seria conferir ao texto um significado bastante especulativo, para não 
dizer arbitrário.  



 

 
 

58 

 Baleeiro faz questão de salientar, ainda, a posição da Argentina, onde se tentou 

fixar como alíquota confiscatória o percentual de 33%, além de mencionar a posição 

americana, onde as discussões sobre power to tax e power to destroy e a polêmica entre os 

juízes Marshall e Holmes dominam o debate. 

  Em que pese o brilhantismo com que sempre conduziu suas considerações em 

matéria tributário, Aliomar Baleeiro está longe de ofertar uma boa configuração do problema 

do confisco. Na realidade, continua a guiar-se pelos ventos da posição dominante e esse 

posicionamento, insista-se, é por demais estreito e preso a uma concepção quantitativa do 

confisco. 

  Continua o confisco, por essa concepção de Baleeiro, a agonizar no aspecto 

material-quantitativo da norma tributária, encurralado num beco sem saída. 

 Não é que seja incorreto enfocar o aspecto quantitativo do confisco: o que está 

equivocado é precisamente enfocar exclusivamente a quantificação para conceituação do 

confisco.  

 É preciso que haja um conceito de confisco que se expanda para além das prisões 

desse aspecto quantitativo, reforçando a legalidade do tributo e apontando um confisco 

passível de existência em qualquer dos aspectos da norma tributária. 

 Conforme se verá de maneira mais minudente adiante, o conceito de confisco, 

defendido neste trabalho, é de uma categoria antípoda ao tributo e que se concretiza a partir de 

desnaturações na norma tributária. Assim, a cada vez que se constatar uma falha na legalidade 

tributária, não apenas formal, mas igualmente material, tem-se que a categoria daí surgida não 

é tributo. Não poderia sê-lo. É confisco, porque tributo só pode ser fundamentalmente legal. 

Refugiu a essa legalidade, está-se diante de uma nova categoria: o confisco. 

 Por outro lado, é importante ressaltar a feição liberal do posicionamento de 

Baleeiro: entender que a propriedade é atributo da personalidade é indicador nato desse 
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liberalismo e explica, certamente, o porquê de Baleeiro apegar-se ao confisco como afronta à 

capacidade contributiva e ao direito de propriedade.  

 Um dos argumentos e justificativas para esse apego quantitativo da doutrina 

brasileira e, arrisca-se a dizer, mundial, é precisamente essa verve liberal que impera e 

impregna o Direito Tributário. 

 Embora, por um lado, seja bom que se defenda a capacidade contributiva, a ânsia 

em defendê-la acabou por impedir uma ampliação da visão sobre confisco. A proposta desse 

trabalho é ampliar essa visão, fornecendo argumentos jurídicos razoavelmente sólidos para 

tanto. 

  

3.2  A  posição de Misabel Derzi 
 

 

 Misabel Derzi pronuncia-se sobre o princípio de vedação ao confisco quando de 

suas notas ao clássico livro de Aliomar Baleeiro, Limitações Constitucionais ao Poder de 

Tributar. Convém citá-la: 

  

A corrente formal desvincula as normas tributárias daquelas outras reguladoras dos 

direitos e garantias fundamentais, lembrando que, tecnicamente, tributo é obrigação 

legal, de caráter pecuniário, enquanto desapropriação é forma originária de 

aquisição da propriedade, e o confisco, espécie de sanção. Três institutos distintos e 

paralelos, sem ponto de contato. 

A corrente material, por detrás da forma, enxerga no tributo, especialmente no 

imposto, uma limitação ao direito de propriedade, com efeito de expropriação 

parcial.65 

                                                
65 In: BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar.  7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2001. p. 572. 
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 Mais adiante, ela esclarece: 

 

Ao vedar a utilização de tributos com efeito de confisco, a Constituição de 1988 

encerra tal polêmica [ entre corrente material e formal]. Embora do ponto de vista 

técnico, em caráter restrito, tributo não seja desapropriação (forma pela qual o 

Estado se investe originariamente na propriedade), nem confisco (em rigor, forma de 

sancionar a prática de ato ilícito), a citada norma constitucional do art. 150, IV, 

reconhece pontos de contato restritos aos efeitos desses institutos diversos. Com 

isso, nem altera a forma jurídica nem a peculiaridade que toca cada instituto, mas 

proíbe a instituição de tributos excessivamente onerosos, que acarretem a perda do 

patrimônio, da propriedade, como aconteceria em caso de confisco. Tecnicamente, 

tributo e confisco não se confundem, mas o que no art. 150, IV, se veda é que a lei 

regule o tributo de modo que ele gere os mesmos efeitos econômicos que o confisco 

geraria.66 

 

 A exemplo de Baleeiro, eis o confisco concebido como exação excessivamente 

onerosa. Mas vem uma pergunta: quando se torna onerosa a tributação, gerando um efeito 

confiscatório? 

 Misabel Derzi propõe atentar para os aspectos extrafiscais de alguns tributos, os 

quais suportariam uma exação mais pesada, as diferenças entre tributação de renda e de 

tributação de patrimônio e a proteção da renda familiar. Uma análise desses aspectos, em cada 

caso, propiciaria uma constatação do caráter confiscatório. 

 O grande mérito da concepção de Misabel Derzi, contudo, está na análise que ela 

faz do confisco relacionado aos outros institutos jurídicos: a desapropriação e o tributo. Essa 

                                                
66 In: BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar.  7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2001. p. 572. 
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análise é particularmente pertinente porque demonstra, em primeiro lugar, uma situação 

jurídica subjacente: a da relação entre Estado e particulares em matéria patrimonial. 

 Observe-se que na desapropriação a propriedade passa das mãos dos particulares 

para o Estado; de maneira semelhante, o tributo pago ao Estado é uma parcela de riqueza do 

particular que é entregue ao Estado, face o dever fundamental de pagar tributos. Mesmo o 

confisco encarado como pena –– pena de perda de bens –– tem como lastro um devido 

processo legal. Derzi centra-se apenas na análise de confisco enquanto pena e não numa 

autonomia de um instituto de confisco no ordenamento tributário. Em outras palavras, o 

confisco em matéria tributária é uma exação que se apresenta excessivamente onerosa e, por 

isso, assume caráter punitivo. O confisco em matéria tributária, embora infelizmente Misabel 

Derzi não chegue a enunciá-lo, é também uma relação entre Estado e particular, da qual há 

uma transferência de riqueza deste em prol daquele. 

 O ponto de aproximação dos institutos é quanto aos efeitos –– e essa talvez seja a 

melhor análise da expressão efeitos de confisco na doutrina brasileira. Ou seja, justamente a 

transferência de bens de particulares para o Estado. 

 O interessante é que a doutrina brasileira não chega a perceber que o que 

diferencia os institutos da desapropriação, do tributo e do confisco é a legalidade, não a 

extensão da valor absorvido pelo Estado, no caso de confisco e tributo. Não se cogita, por 

exemplo, de deixar de designar como desapropriação se a área desapropriada for pequena. 

Todavia, o estudo de tributo e confisco centra-se ainda numa análise do quantum. A partir de 

quanto o tributo torna-se confiscatório? 

 As observações de Misabel Derzi são bastante percucientes. Deparam-se, 

entretanto, com uma dificuldade:  ao considerar a utilização do tributo como pena, o que 

geraria um efeito de confisco, Derzi não discorre sobre o fato de que mesmo o confisco com 

caráter punitivo lastreia-se na legalidade e no devido processo legal. O tributo confiscatório, 
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em contrapartida, não tem amparo legal, pelo menos do ponto de vista material. Em outras 

palavras, nem como confisco com caráter punitivo pode ser enquadrado, porque este exige um 

devido processo legal e se ampara em lei.  

 Derzi é bastante percuciente –– vivaz, até –– ao dizer que as aproximações desses 

institutos centram-se nos efeitos: o tributo excessivo assume um caráter punitivo, como se 

fosse a pena de confisco. Ou seja, confisco, no seu caráter penal, esse tributo excessivo não é. 

Pergunta-se: mas esse tributo excessivo seria ainda tributo? 

 Eis uma pergunta central na análise do problema. E a resposta, que aqui se propõe, 

é a de que não, não é tributo. É confisco, sim, mas não o confisco em caráter penal, e sim o 

confisco em matéria tributária, como categoria antípoda à categoria do tributo. Essa é, 

entretanto, uma posição minoritária, talvez até isolada. 

 Por conseguinte, não se pode simplesmente trabalhar, como Misabel Derzi o faz, 

com o confisco como se pena fosse porque, conforme se verá mais adiante, mesmo o confisco 

como caráter penal cinge-se ao princípio do devido processo legal e está afeito à legalidade. 

  No Direito Tributário brasileiro, todavia, não é possível falar em confisco como 

uma categoria que se regula pela legalidade, vez que a própria Constituição Federal institui o 

princípio de vedação ao confisco.  

 É por conta da ordem constitucional que não é sustentável a tese esposada por 

Misabel Derzi. Além do mais, é possível extrair uma outra conceituação de confisco, a partir 

de uma análise sistemática e harmônica da Constituição Federal. Esse novo conceito de 

confisco é um conceito essencialmente tributário, que não se relaciona ao confisco como 

pena, mencionado por Misabel Derzi. 

  Ora, aqui surge uma questão interessante: continuam a existir a figura do tributo, 

como igualmente a figura do confisco com caráter punitivo. Há, todavia, uma nova categoria: 

o confisco como categoria antípoda ao tributo.  
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3.3. A posição de Estevão Horvath  
 

 

 Estevão Horvath também entende que o tributo excessivamente oneroso afronta o 

direito de propriedade e enseja o caráter confiscatório. 

 Observe-se uma passagem de sua obra, na qual ele faz a seguinte afirmação: 

 

Com efeito, é evidente que a tributação é uma forma de apropriação da propriedade 

do contribuinte. Por isso mesmo, num Estado de Direito, depende ela do 

consentimento dos cidadãos, para que possa existir. Nesse ‘consentimento’ ou 

‘autorização’ para tributar repousa o princípio da legalidade e têm origem os 

próprios Parlamentos, como conhecemos hoje em dia. Não basta, porém, que um 

determinado tributo seja consentido, mediante sua aprovação pelo Legislativo. 

Necessário se faz que o poder de representação outorgado pelo povo ao legislador 

ordinário seja exercido dentro dos limites que o legislador constituinte impôs, ao 

inaugurar o novo Estado. 

Assim, ao utilizar indevidamente a procuração outorgada pelo povo, v.g., criando 

tributo inconstitucional, não se estará infringindo o princípio da legalidade, mas sim 

aqueles que carregam a proteção à propriedade e a proibição de efeito confiscatório. 

Dentre as ressalvas previstas na Constituição não consta a expropriação mediante a 

cobrança de tributo não autorizado. Logo, tributo que não tenha sido autorizado pela 

Lei Suprema não pode ser validamente instituído, sob pena de ofender-se tanto o 

direito de propriedade, quanto o direito de não sofrer confisco.67 

 

 È possível perceber uma certa inconsistência na afirmação de que o confisco não 

ofende a legalidade, a menos que por legalidade entenda-se aqui apenas e tão somente a 

legalidade formal. Ora, a constatação de que um determinado tributo é confiscatório e não 

                                                
67 HORVATH, Estevão. O princípio do não-confisco no Direito Tributário.  São Paulo: Dialética, 2002, p. 43. 
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atende aos ditames da Constituição Federal ocorre sobretudo por uma análise de seu 

conteúdo. É a materialidade desse tributo que não se coaduna com o que prescreve a 

Constituição Federal. Se não fosse a materialidade, como, então, conciliar a afirmação de 

inexistência de afronta à legalidade com o exame da hipótese de incidência tributária? De 

todo modo, o que autor pretende ressaltar é a relação feita entre defesa da propriedade e 

confisco.  

  Competência para legislar não implica competência para elaborar uma lei com 

qualquer conteúdo. Em função do exame do conteúdo é que não se pode dizer que a 

instituição de tributo inconstitucional não ofende a legalidade. 

  A vinculação do pensamento de Horvath à teoria, que se está denominando de 

dominante, sobre o confisco, pode ser percebida no momento em que ele propõe  analisar o 

confisco no aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. Abaixo, veja-se o que ele 

mesmo propõe: 

 

Quando se trata do princípio de proibição de confisco está-se referindo, do ponto de 

vista lógico-formal, à relação da atividade legiferante criadora ou majoradora de 

tributo com o critério quantitativo da regra-matriz de incidência tributária. 

Nem poderia ser diferente, visto que este princípio atua como limitação –– ou como 

delimitação –– da competência para instituir ou aumentar tributos; é dizer, ao fixar o 

quantum de tributo a ser devido, o legislador tem de levar em conta que existe um 

limite, que é dado, entre outros, pelo princípio ora examinado.68 

 

 No entanto, sem pensamento não é tão consistente.  Uma mostra de inconsistência 

(na realidade, um verdadeiro lampejo da posição defendida no presente trabalho) no 

                                                
68 HORVATH, Estevão. O princípio do não-confisco no Direito Tributário.  São Paulo: Dialética, 2002, p. 38. 



 

 
 

65 

pensamento de Horvath encontra-se numa passagem de seu livro sobre o confisco no qual 

afirma que enriquecimento sem causa para o Estado é confisco.  Observe-se o texto: 

  

SACHA CALMON NAVARRO COELHO resume de forma muita feliz esta idéia 

[a de que o tributo não é classificado por sua finalidade], a qual exprime 

perfeitamente o nosso pensar: “Se o Estado, tirante a sua condição de donatário, não 

está nem arrecadando bens pecuniários vacantes nem recebendo multas nem sendo 

indenizado em tempo de guerra ou  paz, nem percebendo pecúnia ex contractu, tudo 

o mais que entre como receita, excluídas as ‘entradas’ de caixa, tais como cauções e 

fianças, ou é tributo ou é enriquecimento sem causa. A Questão é de ontologia 

jurídica e não de técnica legislativa”. Ressalte-se que enriquecimento sem causa, por 

parte do Estado, é confisco.69 

 

  Essa é uma citação magistral, porque expõe a impossibilidade de continuidade de 

sua tese de que o confisco se analisa no aspecto quantitativo da norma tributária.  Citando 

Sacha Calmon, concorda Horvath com a tese de que a classificação de algo como tributo é 

questão ontológica. E o é, de fato. Sendo ontológica, todavia, não significa que ela possa 

aprisionar-se na quantificação. Não pode simplesmente porque os exemplos citados por Sacha 

Calmon, com cujo posicionamento também comunga Horvath, apontam para o aspecto 

material da norma tributária, precisamente aquele no qual se descreve a conduta estabelecida 

pela relação jurídica tributária. Essa conduta não é quantitativa. Na realidade, o elemento 

quantitativo é algo sobre ela incidente: a base de cálculo e a alíquota têm como substrato a 

hipótese (o fato gerador) descrita na norma. 

 Não faz sentido, portanto, restringir a análise do confisco ao aspecto quantitativo e 

adotar, ao mesmo tempo, a tese de que o enriquecimento sem causa, para o Estado, é confisco. 

                                                
69 Cf. HORVATH, Estevão. O princípio do não-confisco no Direito Tributário.  São Paulo: Dialética, 2002, p. 
98. 
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Mais correto seria dizer que o confisco é hipótese geradora de enriquecimento injustificado 

para o Estado. Isso porque o confisco de que se trata aqui é o confisco estritamente tributário 

e não o confisco pena, aplicada como punidade para determinado comportamento e 

perfeitamente legal. O confisco tributário, como fartamente se demonstrará nos próximos 

tópicos, quando concretizado, gera um enriquecimento injustificado para o Estado. No 

entanto, nem toda hipótese de enriquecimento injustificado pode ser classificada como 

confisco. 

  Não se pode deixar de novamente expressar mais algumas divergências quanto ao 

posicionamento apresentado por Estevão Horvath. De logo, vai-se discordar da afirmação de 

que o exame da confiscatoriedade restringe-se apenas ao aspecto quantitativo da hipótese de 

incidência, para dizer: pode, sim, ser diferente. Confisco pode derivar de qualquer 

desnaturação da norma tributária. Além do mais, atrelar o confisco à competência para 

instituir ou aumentar tributos é algo passível de controvérsias. Explique-se: a Constituição já 

oferece o quadro de tributo, notadamente os impostos, no Brasil. A instituição de qualquer 

outro imposto não é proibida, posto que é da competência residual da União. Não se trata, 

portanto, necessariamente de um problema de competência, visto que impostos ainda podem 

ser instituídos sem que haja qualquer ofensa à Constituição. 

 Quando se trata de impostos, o problema não está necessariamente naqueles que 

firam a competência estabelecida constitucionalmente, mas justamente naqueles que, embora 

instituídos pelos sujeitos ativos para tanto competentes, de outro modo constituam confisco, 

sem que haja, por exemplo, majoração na alíquota. Simplificando: pode haver um ICMS, um 

IPI, um ISS, um Imposto sobre a Renda confiscatórios. O Estado-membro, o Município, a 

União são os entes competentes para instituí-los, no entanto, tais impostos podem 

transformar-se em confiscatórios, tornarem-se confisco, em função de deformidades na 

hipótese de incidência. 
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 O mesmo não ocorre com as taxas e contribuições de melhoria, cuja instituição 

pode ocorrer por pessoa não competente para tanto. O defeito, aqui, quanto à competência, 

será a instituição de uma contribuição por uma obra não realizada pela pessoa instituidora do 

tributo, ou então pela cobrança de uma taxa em virtude de um serviço público não ofertado 

pelo sujeito ativo, ou em face de um poder de policia que não se detém. Exemplo cabal de 

confisco de em matéria tributária era a instituição das chamadas taxas de iluminação pública, 

que careciam da necessária constitucionalidade: a deformidade existente no aspecto material 

da norma tornava-a inconstitucional, não sendo tributo. Como não era tributo, o nomen iuris 

que se deve atribuir é confisco. Simplesmente confisco. 

 Mas tudo isso que aqui se está a dizer na verdade contribui para afastar as 

afirmações de que o confisco não ofende a legalidade, relaciona-se com a competência e deve 

ser analisado no plano quantitativo da hipótese de incidência. Ora, a questão da competência 

parece ser analisada de forma muito mais confortável no aspecto pessoal da hipótese de 

incidência tributária. De igual modo, o exame dessa competência atrela-se, em muitos casos, a 

um exame da materialidade da norma, mas que não obrigatoriamente se relaciona com o 

aspecto material-quantitativo. O quantitativo é uma faceta do aspecto material de uma norma 

tributária. 

 De todo modo, numa visão quantitativa, centra-se o problema do confisco no 

aspecto material-quantitativo da hipótese de incidência tributária. No entanto, reconhece 

Estevão Horvath que o confisco é um conceito jurídico indeterminado, pois a definição do 

quantum confiscatório não chega a ser evidente. É uma zona nebulosa, cinzenta. Propõe uma 

análise pelo Poder Judiciário, casuisticamente, das hipóteses de geração de efeitos 

confiscatórios e entende pela impossibilidade de uma fixação, antecipada, de uma alíquota 
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limite. Caberia ao legislador, portanto, usar de razoabilidade e, ao julgador, observar se, num 

determinado caso, os valores instituídos seriam razoáveis ou não.70 

 Essa aferição casuística é, realmente, a mais adequada para o problema da 

quantificação do confisco. Não há um número que, cabalisticamente, sirva para qualificar uma 

exação como confiscatória. É contraproducente atrelar-se a percentuais, porque um 

percentual, ou mais propriamente, uma alíquota, nada mais é que uma ordem de medida de 

alguma coisa. Não é um valor absoluto e sim relativo. Relaciona-se com algum medida: a 

base de cálculo.  

 Alíquota e base de cálculo mudam a cada tributo, não fazendo sentido atribuir um 

percentual que, aprioristicamente, se apresenta como confiscatório. O estudo de um tributo em 

particular, no entanto, pode levar à conclusão de que se trata de confisco, acaso ocorra ofensa 

ao delineamento constitucional.  

 

3.4. A posição de Ricardo Lobo Torres. 
 

 

 É possível que não haja, entre os tributaristas nacionais, alguém que melhor 

trabalhe idéias liberais e jusnaturalistas que Ricardo Lobo Torres. Longe de cair naquela 

crítica pobre e piegas de ligar os liberais à escória da sociedade, aos exploradores do povo e 

aos mal-feitores, na qual constantemente incidem críticos do neoliberalismo, é imprescindível 

reconhecer que Ricardo Lobo Torres traça com maestria seus argumentos em prol de uma 

concepção política liberal. Noutras palavras: ele assume sua opção e o faz de forma 

absolutamente fundamentada, embora não necessariamente com ela se possa concordar. 

                                                
70 Cf. HORVATH, Estevão. O princípio do não-confisco no Direito Tributário.  São Paulo: Dialética, 2002, 
passim. 
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 De início, afirma que a proibição de instituir tributos com efeitos confiscatórios 

constitui verdadeira imunidade fiscal. Num corte jusnaturalístico claro, associa a vedação ao 

confisco à defesa da liberdade. Em suas palavras: 

 

A proibição de imposto com efeito de confisco é vera imunidade fiscal, e não 

simples princípio jurídico vinculado à justiça ou à segurança jurídica. Imuniza 

contra a cobrança de tributos a propriedade privada considerada em sua totalidade, 

pois o Estado não pode utilizar o poder fiscal para aniquilar a liberdade individual, 

que não sobrevive sem aquele direito. A propriedade privada, sendo direito 

fundamental, exibe como predicado ou qualidade a impossibilidade de ser atingida 

em seus limites máximos pelo exercício do poder tributário.71 

  

 Mais adiante, apresenta o fundamento dessa proibição: 

 

 

O fundamento da proibição de utilizar tributos com efeito confiscatório –– como o 

de qualquer outra imunidade –– está na liberdade preexistente ao pacto 

constitucional; consubstancia-se no direito de propriedade, sendo uma sua 

qualidade. Expressa-se, topograficamente (art. 150, III, CF), como contraponto da 

norma fundamental que assegura a propriedade privada, embora limitada em sua 

função social (art. 5o, itens XXII, XXIII e XXIV da Cf). A propriedade privada é, 

como veremos adiante, ambivalente: ao mesmo tempo em que fornece o substrato 

por excelência para a imposição fiscal, exibe a barreira contra o tributo no seu 

contorno máximo. O relacionamento entre tributo e direito de propriedade é tão 

profundo, como já examinamos antes, que o poder fiscal encontra raízes na 

autolimitação da propriedade, não sendo mais admissível cogitar-se de uma reserva 

de fiscalidade ilimitada em favor do Estado. 

                                                
71 TORRES, Ricardo Lobo. Os direitos humanos e a tributação. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 128. 
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 Ora, essa busca por limites, por contornos máximos para a incidência dos tributos 

já pode ser considerada como denotadora de uma concepção quantitativa de confisco. Aliás, 

esse limite máximo encontra-se expresso na seguinte afirmação: “Confiscatório é o tributo 

que aniquila a propriedade privada, atingindo-a em sua substância e essência.” 72 

 Além do mais, ao reconhecer uma liberdade preexistente ao pacto constitucional já 

denota o reconhecimento de direitos anteriores à elaboração da constituição, direitos por ele 

tidos como direitos humanos ou naturais, já que toma como sinônimas as expressões. Aliás, 

para escapar do caráter histórico dos direitos naturais, Lobo Torres, apoiando-se em Miguel 

Reale, afirma também que a temporalidade é condição para reconhecimento dos direitos 

humanos, não para sua existência73 Noutras palavras: os direitos já lá (onde?) existem, mas 

apenas com o passar do tempo os homens os reconhecem. 

 Tratar a vedação ao confisco como imunidade fiscal, no entanto, propicia uma 

vantagem e uma grande desvantagem, sob o prisma jurídico. A vantagem consiste no reforço 

à proibição de confisco, mas morre nesse ponto. 

 A desvantagem técnica é grande: confunde as categorias (imunidade e confisco) e 

provoca uma enorme confusão quanto ao estudo da norma tributária. As imunidades são 

imunidades não por uma questão lógica condicionadora da feitura da norma tributária. A 

imunidade é, antes de tudo, um reflexo de uma valoração e de uma decisão política positivada 

na Constituição Federal. Mesmo os positivistas mais arraigados hão de entender que instituir 

uma imunidade sobre livros e papel é antes uma questão valorativa, que imperativo lógico. 

  Com o confisco, e essa é a idéia defendida no presente trabalho, isso não acontece: 

é pressuposto lógico e não valorativo a proibição do confisco. 

                                                
72 TORRES, Ricardo Lobo. Os direitos humanos e a tributação. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 132. 
73 TORRES, Ricardo Lobo. Os direitos humanos e a tributação. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 92 
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 É que os entes federativos, em função da Constituição, só podem instituir tributos. 

E esses tributos apresentam um delineamento constitucional, ao qual devem necessariamente 

obedecer, sob pena de deixarem de ser tributos. 

 Quando há essa desobediência à legalidade, a categoria daí decorrente não é 

tributo, e sim confisco. 

 Por sua vez, ao entender que a vedação ao confisco é imunidade fiscal, Ricardo 

Lobo Torres implicitamente admite ser possível, do ponto de vista lógico, a norma tributária 

instituidora de tributos abrigar uma hipótese confiscatória. Ora, não pode abrigar 

simplesmente porque tributo deixaria de ser. Isso acontece porque ele se apega, como outros, 

à defesa da propriedade, e, num jusnaturalismo de corte liberal, entende que a imunidade é 

prévia ao pacto constitucional. 

 Esse jusnaturalismo de cunho lockeano, esposado por Ricardo Lobo Torres, 

enfrenta uma série de obstáculos. É difícil defender, no caso brasileiro, um estado da natureza 

nos moldes que Locke propôs para a Inglaterra. Ora, o estado da natureza, no Brasil, voltaria 

para o período pré-colonial e nesse período a cultura indígena não tratava a propriedade com o 

apreço dos modernos e contemporâneos.  

  Assim, falar em imunidade decorrente do pacto pré-constitucional seria, no caso 

específico da atual Constituição Brasileira, falar da liberdade moldada numa fase de  ditadura 

militar. Que ironia! 

  Embora o modelo do período militar seja ainda o modelo capitalista, com defesa 

da propriedade, não se pode dizer que a liberdade imperasse: sequer as liberdades ditas  

liberais, como liberdade de expressão e de associação, estavam presentes. Ou seja, por mais 

engenhoso que seja o conceito de liberdade associado ao de propriedade (defendido por 

Locke, por exemplo), tal conceito é insuficiente para garantir até mesmo a defesa das demais 

liberdades, como o faz outro clássico liberal: Benjamin Constant. 
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 Sendo assim, a imunidade não é decisão prévia ao pacto constitucional, mas 

decisão que se gesta na própria discussão da Assembléia Constituinte. Contudo, de um ponto 

de vista jurídico, é possível que uma determinada imunidade deixe de sê-la sem que isso afete 

a estrutura lógica da norma tributária (instituidora de tributos). Assim poderia ser com a 

imunidade concedida aos livros. 

 Classificar a vedação ao confisco como uma imunidade conduziria à possibilidade 

de tal imunidade ser afastada, permitindo-se a figura do confisco. Acontece que essa 

possibilidade não existe, porque não é sequer necessário que houvesse, na Constituição, um 

princípio de vedação ao confisco. É decorrência lógica de que tributo e confisco não se situam 

na mesma seara: um se protege sob o manto da legalidade e o outro está descoberto, sem 

amparo legal. 

 É questão de cunho lógico a distinção entre confisco e tributo. Pretender que a 

vedação ao confisco seja uma imunidade fiscal é tentar trazer o confisco para baixo do manto 

protetor da norma tributária (válida e constitucional), uma vez que a imunidade tributária é 

analisada sob o prisma da norma tributária, integrando a composição da hipótese de 

incidência.74 A imunidade ingressa na composição da hipótese de incidência para afastar a 

tributação. É oportuno citar Cordeiro Machado75: 

 

As imunidades abrangem, de modo geral, aquelas situações que estariam 

normalmente, naturalmente, conceitualmente incluídas entre fatos geradores. Elas 

se traduzem em limitações ao poder de tributar ou em contrações horizontais dos 

campos de incidência que decorreriam das projeções espontâneas e totais dos fatos 

geradores. 

                                                
74 Cf. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria Geral do Tributo e da Exoneração Tributária. 3. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2000, p.148. 
75 Apud COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria Geral do Tributo e da Exoneração Tributária. 3. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2000, p.149. 
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 Ou seja, a imunidade traduz um fato em tese tributável, mas, por questão 

valorativa, afastado da tributação. Essa imunidade compõe a hipótese de incidência e ingressa 

na estrutura da norma tributária. 

 Com o confisco, todavia, isso não pode acontecer: uma norma tributária que 

institua o confisco pode até ser norma, mas é norma inconstitucional. Não há possibilidade de 

se trazer o confisco para a legalidade. E, entender que a vedação ao confisco seria uma 

imunidade é, em tese, permitir que uma situação confiscatória integrasse a hipótese de 

incidência tributária (válida, frise-se). 

 No entanto, justiça seja feita ao posicionamento de Ricardo Lobo Torres: é um 

posicionamento coerente com a linha adotada pelo autor. Para quem defende um 

jusnaturalismo de caráter liberal, não é tão absurdo pretender classificar a vedação ao confisco 

como imunidade.  

 A erronia de tal posicionamento reside muito mais numa questão lógico-jurídico, 

que propriamente nessa questão político-jurídica. 

 

3.5. A posição de Ives Gandra da Silva Martins. 
 

 

 Ives Gandra tem uma posição particular quanto ao problema do confisco. É 

interessante citá-lo diretamente: 

 

(...) sempre que a tributação agregada retire a capacidade de o contribuinte se 

sustentar e se desenvolver (ganhos para suas necessidades essenciais e ganhos 
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superiores ao atendimento destas necessidades para reinvestimento ou 

desenvolvimento) estar-se-á presente o confisco. 

Na minha especial maneira de ver o confisco, não posso examiná-lo a partir de cada 

tributo, mas da universalidade de toda a carga tributária incidente sobre um único 

contribuinte. 

Se a soma dos diversos tributos incidentes representa carga que impeça o pagador de 

tributos de viver e se desenvolver, estar-se-á perante carga geral confiscatória, razão 

pela qual todo o sistema terá que ser revisto, mas principalmente aquele tributo que, 

quando criado, ultrapasse o limite da capacidade contributiva do cidadão. 

Há, pois, um tributo confiscatório e um sistema confiscatório decorrencial. A meu 

ver, a Constituição proibiu a ocorrência dos dois, como proteção ao cidadão.76 

 

 A preocupação quantificante de Ives Gandra excede, portanto, os limites de um 

único tributo. Levando ao extremo a visão quantitativa sobre confisco, ele se preocupa com o 

estabelecimento de limites para todo o sistema tributário. 

 Embora tentadora do ponto de vista de defesa dos interesses dos contribuintes, essa 

proposta de Ives Gandra não resiste a uma análise técnica. 

 O equívoco todo está no apego ao aspecto quantitativo, a ponto de se imaginar a 

necessidade de se falar em limites para todo o sistema tributário, para todo o conjunto de 

tributos. No entanto, o problema do confisco não reside exclusivamente no quantum 

confiscado, mas na pertinência legal da exação. 

 Assim, a preocupação em limitar o quantum para todo o sistema tributário, em 

lugar de resolver o problema, apenas o agrava a ponto de torná-lo insolúvel. Se não se 

consegue fixar, de antemão, parâmetros para o quantum confiscatório de um único tributo, 

muito mais difícil seria a quantificação para todo o sistema tributário: misturar tributação 

                                                
76 MARTINS,  Ives Gandra da Silva (org.) Direitos fundamentais do contribuinte. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, p. 49. 
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pessoal, tributação de consumo, tributos diretos e indiretos, para daí se extrair um limite é 

algo simplesmente inexeqüível, por mais tentadora que seja a proposta.  

 

3.6 A posição de Garcia Dorado 
 

 

 Passe-se agora a uma análise de alguns doutrinadores espanhóis. Além de 

influenciar tributaritas brasileiros, a Constituição Espanhola, à semelhança da brasileira, veda 

a instituição de confisco.  Por conta dessa aproximação, é interessante analisar a posição de 

Garcia Dorado. 

   Garcia Dorado faz um levantamento das diversas concepções que a proibição ao 

confisco enseja. Assim, ora o confisco é entendido como limite máximo imponível, ora 

vinculado à capacidade econômica, ora relacionado com a defesa da propriedade e como 

limite a progressividade do sistema. 

 Veja-se o que ele diz: 

 

Teniendo en cuenta, que la riqueza imponible que el legislador decide someter a 

tributación lo es en atención a la manifestación de capacidad económica que 

comporta dicha riqueza, la obligación de no agotar la riqueza imponible cohonesta la 

prohibición confiscatoria con la función que la capacidad económica cumple como 

substrato o base del tributo. Esta conexión, supone un elemento sustancial para que 

sea operativa la garantía que aporta el principio de no confiscatoriedad como limite 

a la imposición, para lo cual, son necesarios dos conceptos a través de la normativa 

legal del tributo habrán de hacerse explícitos, por un lado, la capacidad económica 
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global del contribuyente, y por otro lado, la carga tributaria global que incide sobre 

dicho contribuyente.77 

 

 Mais adiante, afirma: 

 

En consecuencia, la capacidad económica se convierte en presupuesto necesario  

para llevar a cabo una adecuada aplicación del principio de no confiscatoriedad 

tributaria. 

(...) 

El sistema tributario como instrumento del deber de tributación, tal y como está 

configurado en el texto constitucional, puede ser tachado confiscatorio se alcanza a 

detraer unos recursos esenciales que el individuo necesita para poder ser miembro 

activo y con posibilidades de participar en la vida económica y por ende en la social, 

cultural y política de la sociedad.78 

 

 E, concordando com Lapatza –– bem como com nosso Ives Gandra ––– Garcia 

Dorado diz que o sistema tributário em seu conjunto também é capaz de ensejar confisco.79 

 Garcia Dorado entende também que os limites fundamentais da retração de riqueza 

dão-se em função do tipo de gravame imposto. Em seguida, trabalha com o mínimo 

existencial para estabelecer a parcela não imponível. Entende que esse limite mínimo deve 

dar-se observando o quanto o Estado confere de prestação sociais para aqueles desprovidos de 

recurso. Ou seja, o limite mínimo não tributável teria que ser pelo menos igual a essas 

prestações sociais pagas pelo Estado aos mais pobres. Esse argumento é particularmente 

                                                
77 DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. 
Madrid: Dykinson, 2002, p. 153-154. 
78 DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. 
Madrid: Dykinson, 2002, p. 154-155. 
79 DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. 
Madrid: Dykinson, 2002, p. 170. 
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interessante: as prestações sociais do Estado para os mais pobres seria a base para aferição do 

mínimo existencial. 

 Convém, aqui, fazer uma pergunta: essa proposta poderia ser adotada no Brasil? 

Pergunta bastante polêmica. Normalmente, a ajuda paga pelo Estado aos mais pobres, no 

Brasil (bolsa-escola, bolsa-alimentação, entre outros programas), sequer alcança o salário 

mínimo. E, mesmo no caso dos beneficiários do sistema de seguridade social, o valor recebido 

é de um salário mínimo. Por força constitucional, o salário mínimo, no Brasil, deve ser capaz 

de atender a suas necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, arcando com as 

despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 

previdência social (art. 7o, IV, Constituição Federal Brasileira). Ocorre que o valor atualmente 

fixado é insuficiente para proporcionar uma vida digna aos brasileiros80. Em conseqüência, o 

valor do salário mínimo, no Brasil, não pode ser utilizado para fins de definição de limite 

mínimo imponível. 

 Quanto à carga máxima total, propõe que se verifique o quanto um determinado 

contribuinte está pagando de tributos, em sua totalidade, para se poder dizer se ocorre ou não 

confisco nesse caso. Ao fisco, caberia articular os procedimentos necessários para 

averiguação dessa carga tributária total aferida pelo contribuinte. Dorado não chega, como se 

observa, a elaborar uma proposta, mas apenas lança uma idéia.  

 

 

                                                
80 Essa situação gera sérios problemas normativos. Economistas e empresários dizem que as empresas não têm 
condições de pagar um valor realmente capaz de atender os objetivos traçados na Constituição. As finanças 
públicas, também, não seriam capazes de suportar um aumento significativo. Ocorrendo esse aumento, os 
desequilíbrios financeiros, tanto no âmbito público quanto no privado, seriam muito grandes, com alta 
probabilidade de geração de desemprego. Ou seja, vive-se hoje, no Brasil, com uma inconstitucionalidade 
tolerada. Se essa situação já é, por si só, desastrosa, é preciso, pelo menos, procurar as alternativas para 
modificá-la, em lugar de perpetuá-la. 
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3.7 A posição de Perez de Ayala 
  

 Perez de Ayala entende que o princípio da capacidade econômica não tem o 

condão de definir o quantum confiscatório, discordando, como se observa, de Garcia Dorado. 

 Em suas palavras: 

 

KRUSE, por su parte, há llegado a decir que solo en virtud de un criterio y de una 

valoración políticas se puede definir el quantum concreto de la tarifa, y por tanto de 

los cuotas de cada impuesto. Lo que, logicamente, conduce a, o implica, la 

conclusión de que el concepto de capacidad económica, como concepto jurídico 

indeterminado, no nos da um criterio ético traducible técnica y cuantitativamente de 

la medida de su capacidad económica respectiva. 

 

Por ello, si bien se ha dicho, gráficamente, que la capacidad económica es la medida 

de la igualdad en la imposición, no es menos cierto que cabe una igualdad injusta 

del Impuesto, si se exigen, por ejemplo, a dos o más contribuyentes con idénticas 

capacidades económicas también cuotas tributarias idénticas, pero excesivas para 

aquellas sus respectivas e idénticas capacidades económicas. Y tal aparente paradoja 

puede darse porque –– como hemos anticipado –– desde la noción económica no se 

puede, por ningún proceso técnico, llegar a cuantificar el importe justo de la cuota a 

pagar ni, previamente, la tarifa impositiva o tipo de gravamen justo.81 

 

 Em seguida, Perez de Ayala afirma que há necessidade de uma maior modéstia 

intelectual no tratamento da matéria e propõe que o tributo deve definir-se nos seguintes 

moldes: 

 

                                                
81 In: DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. 

Madrid: Dykinson, 2002, p. 18-19. 
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- Hay confiscación cuando el tributo es ( o los tributos a pagar son)  de tal magnitud 

que impiden la subsistencia del contribuyente o de los medios de producción de los 

que nace (la) riqueza gravada. 

– Pese a que el concepto del impuesto confiscatorio, ha hecho trabajar, con poco 

éxito, a los estudiosos y a nuestro Tribunal Constitucional, a la hora de definir su 

significado como concepto jurídico indeterminado, debe recordarse, con 

ALBIÑANA, que los acendestes am calcificado históricamente de confiscatorio, cem 

Duda algún, a la lactada leva de capitais.82 

 

 Perez de Ayala reforça essa sua descrença na capacidade econômica como 

possibilidade de mensuração do quantum confiscatório, finalizando: 

 

Dado que el concepto de capacidad económica no permite determinar el quantum, ni 

siquiera el quantum máximo, que en función de ella, y para cada nivel de recursos y 

de necesidades, del contribuyente, puede reputarse como justo, en el marco de las 

prestaciones a exigir por el sistema tributario, no puede desecharse que el máximo 

soportable, en justicia, y en alcance confiscatorio del sistema, se produzcan a través 

de y en el ámbito de impuestos proporcionales, y no de los progresivos (aunque 

ciertamente sean estos los más relevantes). 83 

 

 

 Essa posição, como se pode constatar, diferencia-se bastante da doutrina mais 

tradicional, que se apega à capacidade econômica para tentar chegar a tributações calcadas no 

princípio da igualdade e a soluções para a questão de confisco. 

 

                                                
82 In: DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. 

Madrid: Dykinson, 2002, p. 19. 
83 In: DORADO, Francisco Garcia. Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación. 

Madrid: Dykinson, 2002, p. 20-21. 
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3.8 A posição de Antonia Agulló 
 

 Antonia Agulló, em seu artigo sobre confisco, defende que o confisco não é um 

limite a justiça, mas sim sua aplicação. 

 Rechaça o caráter de pena que se atribui ao confisco, principalmente porque 

entende que essa visão penalista não se coaduna com um modelo de tributação para um 

Estado Democrático de Direito. 

 Em suas palavras: 

  

A nuestro entender la prohibición de confiscatoriedad debe ser contemplada en 

función de la justicia del sistema tributario y no únicamente en función de la defensa 

de la propriedad, es decir, no como una garantía directa de la propriedad, sino como 

garantía del propio sistema tributario frente  a posibles desviaciones (utilización 

sancionadora del sistema tributario desvirtuando su naturaleza recaudatorio y 

redistribuyivo), y como norma de  colisión. 

 

(...) 

 

Esta función de superación de una posible colisión de principios es lo que justifica, 

creemos que puede justificar, su mención separada de la Idea de justicia.84 

 

 Essa visão é particularmente distinta da visão de Misabel Derzi, que entende o 

confisco como pena e a tributação onerosa como uma tributação que gera esse efeito 

semelhante ao do confisco. 

 Seria possível, ainda, enunciar uma série de outras posições de autores sobre 

confisco, como a de Aires Barreto, no qual ressalta o caráter de indeterminação do conceito de 

                                                
84 AGUERO, Antonia Agulló. La prohibición de confiscatoriedad en el sistema tributario español. Revista de 
Direito Tributário . São Paulo: Malheiros. N. 42, out-dez-87. 
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confisco; ou ainda a de Diva Malerbi ou Paulo César de Castilho. Todavia, essas posições se 

assemelham bastante e resultaria mais numa redundância do que propriamente em 

esclarecimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

82 

CAPÍTULO 4 – JURISPRUDÊNCIA: CONTINUIDADES E  
RUPTURAS 

 

 

4.1. Jurisprudência: a pertinência do exame 
  

  O estudo de qualquer instituto jurídico torna-se mais eficiente quando vem 

lastreado na análise de seu tratamento pela jurisprudência. Agir assim não significa 

necessariamente abraçar uma postura de precedentes judiciais. O sistema jurídico brasileiro 

continua atendo-se à tradição romano-germânica de prevalência da lei e de desvinculação das 

decisões judiciais. Todavia, essa posição é suavizada quando se constata o fato de que 

advogados e juízes fundamentam suas opiniões em decisões anteriormente proferidas. Trata-

se da utilização da jurisprudência não com efeito vinculante, mas muito mais como argumento 

que ratifica a tese defendida. É um efeito persuasivo. 

 Essa citação de decisões judiciais como argumento não exclui um outro aspecto 

relevante. A análise da jurisprudência permite ver justamente os argumentos que construíram 

determinado posicionamento. Tem-se não simplesmente o desfecho da causa, o mero 

ementário, mas o fio condutor daquela decisão.  

 A outro propósito serve igualmente a análise da jurisprudência existente sobre um 

determinado instituto jurídico.A polissemia do Direito é constatação que já se tornou lugar 

comum entre os juristas85. A vaguidade das expressões também. Não por acaso, a virada 

lingüística da filosofia e a emergência de estudos sobre hermenêutica86 tornaram-se a menina 

dos olhos da vanguarda jusfilosófica. Em institutos jurídicos cuja vagueza semântica se 

                                                
85 Cf. GOYARD-FABRE, Simone.  Os fundamentos da ordem jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 
XVII. 
86 Cf. STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica em crise. 3. ed. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2001, 
bem como APEL,  Karl-Otto.  Transformação da Filosofia.  São Paulo:  Loyola, 2000. 
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manifesta mais incisivamente, o estudo da jurisprudência permite alcançar um bom intento: a 

partir da análise das decisões proferidas judicialmente, permite-se chegar ao sentido atribuído 

a esse instituto na prática forense.  É algo semelhante ao que Mauro Barberis defende, a 

propósito do liberalismo, quando diz que a análise do emprego histórico de determinado 

termo impede que as interpretações a ele conferidas tornem-se infinitas87.  

 Há, ainda, um quarto propósito: o exame da jurisprudência é bem indicativo de um 

direito vivido, vivenciado, pulsante. Ao contrário de discussões essencialmente teóricas –– de 

relevo inegável e efetivamente imprescindíveis –– a jurisprudência fornece um retrato de qual 

tratamento é dado a um determinado instituto jurídico. Há um quê de estudo sócio-jurídico 

nesse quarto propósito, pois se vê não apenas o direito posto, mas igualmente o direito posto 

em prática. 

 O presente estudo debruça-se sobre o confisco na jurisprudência constitucional e 

toma para si o propósito de analisar o tratamento que vem sendo conferido ao confisco em 

sede de controle concentrado de constitucionalidade, com o objetivo de revisar a posição que 

aqui se tem chamado de dominante. Procura analisar como o confisco se apresenta nas Ações 

Diretas de Constitucionalidade e qual o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

 

4.2. Esclarecimentos metodológicos 
 

  O avanço da tecnologia em muito contribuiu para facilitar a tarefa da pesquisa, de 

um modo geral, e da pesquisa jurídica, de forma particular. Explique-se. Uma tentativa de 

analisar decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal levaria a duas opções: a consultas 

a compilações jurisprudenciais, vagando-se por diversos volumes até a obtenção de quais 

                                                
87 Cf. Barberis, Mauro. Libertad y liberalismo. Isonomia. n. 16, abril 2002, p. 182. 
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decisões são pertinentes ao objeto de estudo; o deslocamento até Brasília para, lá estando, 

consultar diretamente os acervos do STF. 

 O que havia de hercúleo e dispendioso nessa tarefa é amplamente simplificado 

quando se consulta as bases de dados do próprio Supremo Tribunal Federal, acessando-se seu 

site na Internet.  

 O site do STF propicia aos usuários a consulta à jurisprudência e ao andamento 

processual, oferecendo busca tanto pelo número do processo, pelas partes envolvidas ou, 

como foi o caso no presente estudo, pela indicação de palavras-chave.  

 O procedimento utilizado neste trabalho foi tão-somente o de utilizar a palavra 

confisco como palavra-chave. O resultado da busca indicou a existência de oitenta 

documentos, englobando decisões provenientes de recursos extraordinários, agravos de 

instrumento, ações cíveis originárias, mandados de segurança, ações diretas de 

inconstitucionalidade, dentre outras figuras processuais.  

 Não se pretende verificar todas essas decisões,  porque a análise de algumas delas 

permitirá justamente ver as diversas acepções dadas ao termo confisco e fornecerá bases para 

um dos argumentos contidos na dissertação: a de que o confisco é categoria jurídica antípoda 

ao tributo, sendo este uma categoria limitativa, a exigir o cumprimento de uma série de 

requisitos formais e materiais e, por seu turno, sendo o confisco uma categoria residual, que 

se apresenta precisamente quando determinada figura tributária não possa, por falhas de 

ordem formal ou material, ser alçada à categoria de tributo. Estudando-se as diversas 

categorias jurídicas que guardam alguma conexão com o confisco e o tributo ––conexão, crê-

se, resultante do fato de tratarem da relação entre Estado e patrimônio dos cidadãos –– tentar-

se-á demonstrar a plausibilidade da conclusão que enquadra o confisco como categoria 

residual.   
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 A análise jurisprudencial permitirá também demonstrar que o confisco definido 

como tributação excessiva é ainda um produto das influências do pensamento liberal, 

preocupadíssimo em estabelecer limites ao Estado e defender arduamente a propriedade, e as 

decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, no papel de guardião da constituição, 

encontram-se influenciadas, tanto quanto a doutrina tributária, por esse rasgo liberal.  

  Esse é, inclusive, um outro argumento: a influência do pensamento liberal, a 

despeito das inúmeras conquistas que propiciou, impediu que os tributaristas olhassem o 

confisco além de uma concepção quantitativa, deixando-os bastante ressabiados por não 

conseguirem definir o quantum confiscatório e ensejando uma verdadeira angústia aritmética, 

que conduz a uma pergunta inquietante: a partir de quanto um tributo se torna confiscatório? 

Não por acaso, o confisco é taxado de conceito jurídico indeterminado88, residindo a 

indeterminação no quantum necessário à diferenciação entre confisco e tributo. Esse critério 

utiliza um método interessante: conceituar confisco em virtude da quantidade confiscada é 

semelhante à conceituação do dano pela extensão do estrago, ou ainda à conceituação do 

roubo pelo objeto roubado. Tem-se a impressão que essa classificação do confisco como 

conceito jurídico indeterminado é muito mais resultante de um sentimento de impotência 

diante da tentativa de se estabelecer, a priori , um montante de cunho confiscatório –– daí se 

falar em indeterminação –– que propriamente de uma característica inerente a essa categoria 

jurídica. Novamente o apego liberal à defesa da propriedade, no possessivo modelo 

identificado por Macpherson a respeito das teses de Hobbes e Locke, parece impedir os 

tributaristas de ampliarem sua visão. 

 Dessa feita, das oitenta decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, o foco 

está centrado nas decisões sobre as ações diretas de inconstitucionalidade. Como se sabe, a 

                                                
88 Cf. HORVATH, Estevão.  O princípio do não-confisco no Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 2002; 
CASTILHO, Paulo César Bária de. Confisco Tributário . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002; e, sobretudo,  
BARRETO, Aires. Vedação ao Efeito de Confisco. Revista de Direito Tributário. n. 64. São Paulo: Malheiros, 
1995, p. 96-106.  
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utilização de tributo com efeito de confisco é vedada no ordenamento jurídico brasileiro, com 

menção expressa na Constituição Federal de 1988, em seu art. 150, IV. A vedação ao 

confisco, portanto, é matéria constitucional que pode ser analisada tanto mediante o controle 

difuso, quanto por meio de ações diretas de inconstitucionalidade que apontem leis 

infringentes das determinações constitucionais. 

 O leque de oitenta decisões –– num período que se iniciava na década de 50 até os 

primeiros anos do século XXI –– viu-se agora reduzido a nove decisões. Dentre essas, 

escolheram-se três ações, por representarem razoavelmente a diversidade de opiniões sobre 

confisco, a saber: a) a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2031-5, proposta pelo Partido 

dos Trabalhadores contra o Congresso Nacional, tendo como objeto a Emenda Constitucional 

n. 21, instituidora da CPMF; b) a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.214-8, proposta 

pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo como requeridos o 

Governador do Estado e Assembléia Legislativa do Mato Grosso do Sul e como objeto lei que 

determina a transferência de depósitos judiciais para conta do erário e c) a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 5511, proposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro contra a 

Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, versando sobre multas tributárias com limites 

estabelecidos pelo Ato das Disposições Constituições Transitórias da Constituição do Estado 

do Rio de Janeiro. O propósito é apresentar, por meio dessas três decisões, uma visão 

panorâmica do tratamento jurisprudencial a respeito de confisco em matéria estritamente 

tributária. Convém reiterar, para que não se suscite interpretações equivocadas: o conjunto de 

decisões aqui escolhidos para análise tem o objetivo apenas de oferecer uma visão 

panorâmica, jamais de exaurir a matéria. Lacunas certamente existirão.  
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4.3. Comentários sobre a ADIN N. 2031-5 
 

 Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido dos 

Trabalhadores contra o Congresso Nacional e na qual se pede a declaração de 

inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 21. 

 Tal emenda incluía ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias o art. 75, 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 75. É prorrogada, por trinta e seis meses, a cobrança da contribuição provisória 

sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza 

financeira de que trata o art. 74, instituída pela Lei n° 9.311, de 24 de outubro de 

1996, modificada pela Lei n° 9.539, de 12 de dezembro de 1997, cuja vigência é 

também prorrogada por idêntico prazo. 

§ 1. Observado o disposto no § 6° do art. 195 da Constituição Federal, a alíquota da 

contribuição será de trinta e oito centésimos por cento, nos primeiros doze meses, e 

de trinta centésimos, nos meses subseqüentes, facultado ao Poder Executivo reduzi-

la total ou parcialmente, nos limites aqui definidos. 

§ 2°. O resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota, 

nos exercícios financeiros de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da 

previdência social. 

§ 3°. É a União autorizada a emitir títulos da dívida pública interna, cujos recursos 

serão destinados ao custeio da saúde e da previdência social, em montante 

equivalente ao produto da arrecadação da contribuição, prevista e não realizada em 

1999.” 

 

 Como se vê, trata-se da emenda constitucional que prorrogou a cobrança da 

contribuição provisória sobre movimentação financeira, conhecida como CPMF. O Partido 

dos Trabalhadores apontava uma série de irregularidades na instituição de tal contribuição. Na 
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inicial, questionava que a proposta de emenda deveria ter-se originado na Câmara dos 

Deputados, em conformidade com o art. 64 da Constituição Federal de 1988, e não, como foi 

o caso, iniciada no Senado Federal. Afirmava ainda que o texto aprovado pela Câmara dos 

Deputados não fora o mesmo aprovado no Senado Federal, havendo afronta ao art. 60, § 2o da 

CF, que determina ser necessária a aprovação, em dois turnos, por três quintos, em ambas as 

casas do Congresso Nacional. 

 Outro argumento utilizado é o fato de que a criação de imposto mediante Emenda 

Constitucional fere o princípio da estrita legalidade tributária, inserto no art. 150, I, da 

Constituição Federal, o qual exige que lei ordinária, não emenda, crie o tributo. Argumentou 

também que as leis citadas no art. 75 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não 

se encontravam mais vigentes à época da promulgação da emenda constitucional n. 21, não se 

podendo prorrogar o nada, ensejando o fenômeno da repristinação. 

 Afora esses argumentos, o requerente afirmou que a instituição da CPMF feria o 

princípio da isonomia, posto que aqueles trabalhadores que recebem salário mediante depósito 

em conta corrente ver-se-iam tributados, enquanto que aqueles cuja auferição das verbas 

salariais não passa pelo depósito bancário estariam livres de qualquer contribuição sobre 

movimentação financeira. O princípio da não-cumulatividade, estabelecido no art. 154, I, da 

CF, também seria afrontado, visto que a CPMF tem por tendência a incidência em cascata.  

Tal contribuição também constituiria bitributação, visto que tem por base de cálculo a mesma 

base utilizada pelo Imposto de Renda e fato gerador idêntico ao Imposto sobre Operações 

Financeiras, o IOF. 

  Interessando mais de perto, alegou o PT que a CPMF confisca os salários, 

acarretando redução de salário do trabalhador, afrontando, a emenda, o art. 150, IV, da CF. 

Por fim, pediu o PT concessão de liminar para impedir a cobrança da CPMF. 
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 Pois bem. A argüição de confisco tributário foi feita de maneira bem tímida. 

Requereu duas breves menções no decorrer do texto de uma inicial de dezenove páginas. 

Curiosamente, por ocasião da formulação dos pedidos, sequer foi reiterada expressamente. A 

petição se resume a pedir a declaração de inconstitucionalidade em função do desrespeito aos 

art. 60, § 2º , art. 150, I, e art. 154, I. 

 A impressão que se dá, ao se ler o texto, é que o argumento de ocorrência de 

confisco é apenas mais um num arsenal de argumentos tidos pelo requerente como mais 

fortes. Pode-se chegar a essa conclusão principalmente porque o requerente não apresentou 

uma justificativa para a caracterização da cobrança de CPMF como confiscatória. 

 Se o problema, como apontado pelo Partido dos Trabalhadores, é tão-só a 

incidência da CPMF sobre os salários depositados em conta corrente, igualmente o imposto 

da renda, que incide sobre as verbas salariais dos trabalhadores, reduzindo-as, seria 

confiscatório. 

 Numa concepção muito mais ampla, poder-se-ia dizer que todo tributo tem um quê 

de confisco, justamente porque o tributo se caracteriza pela apreensão de parcela da riqueza 

do contribuinte em proveito do Estado. 

 A fragilidade do argumento, como se percebe, é tão nítida, que nem mesmo os 

advogados dão-se ao trabalho de incluir, na formulação final dos pedidos, a infrigência ao art. 

150, IV, da CF, que proíbe efeito de confisco, como fundamento para a declaração de 

inconstitucionalidade pretendida. 

 Não é que não houvesse, nesse caso, melhor fundamento para um pedido de 

reconhecimento de confiscatoriedade da CPMF. Tome-se o mesmo exemplo da incidência 

sobre salários. O Imposto de Renda, como sabido, isenta os contribuintes que ganham até um 

determinado limite. Essa limitação pode bem ser encarada não como um beneplácito 

legislativo, que beneficia determinadas pessoas, mas como uma decorrência do princípio da 
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capacidade contributiva e em virtude da preservação de um mínimo vital, sem o qual o 

cidadão não tem condições de sobrevivência. A CPMF, ao contrário do Imposto de Renda, 

pode incidir sobre o mínimo vital se o contribuinte houver depositado seus recursos em conta 

corrente. A CPMF, nesse sentido, seria mais agressiva que o Imposto de Renda. Essa 

possibilidade de incidência da contribuição provisória sobre valores que constituem o mínimo 

vital intributável poderia ser alegada como fundamento de um efeito confiscatório, mas num 

entendimento de confisco que se afasta da doutrina tradicional.  

 No entanto, o que deve ser digno de nota é uma certa conceituação de confisco que 

descansa, implícita, nos argumentos trazidos à baila pelo Partidos dos Trabalhadores. A 

doutrina dominante entende ser o confisco o aniquilamento da capacidade contributiva ou, 

quando menos, uma retirada substancial de parcela de riqueza dos contribuintes.89 Quando, 

por seu turno, o Partido dos Trabalhadores argumenta que a CPMF, cuja alíquota é de 0,38% 

(trinta e oito centésimos por cento), constitui um tributo apto a gerar efeitos confiscatórios, 

está, de um certo modo, reconhecendo que para a tipificação de um tributo como confiscatório 

não há a necessidade de aniquilamento da capacidade contributiva, nem mesmo de retirada 

substancial das riquezas dos contribuintes. 

  Noutras palavras, admitindo-se como confiscatório um tributo que extraia dos 

contribuintes meros centavos ––  embora, frise-se, o valor do tributo a ser pago é fruto não 

apenas da alíquota, mas também da base de cálculo; ou seja, se a movimentação for de 

milhões, a CPMF sobre ela incidente será bem mais vultosa –– e adote uma alíquota de 

                                                
89 Nesse sentido, cf. BALEEIRO,  Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 7. ed. 
Atualização de Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 564; CASTILHO, Paulo César 
Bária de. Confisco Tributário . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.39; MELO, José Eduardo Soares de. 
Direitos fundamentais do contribuinte. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva(Coord).  Direitos Fundamentais 
do Contribuinte . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 286;  HORVATH, Estevão.  O princípio do não-
confisco no Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 2002, p.40-41; TORRES, Ricardo Lobo.  Os direitos 
humanos e a tributação: Imunidades e Isonomia. V. 3. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 126 e seguintes.  
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apenas 0,38% (trinta e oito centésimos por cento), se está, na verdade, afastando de uma 

concepção de confisco radicada num quantum confiscado. Está-se remando contra a maré. 

  Todavia, a essa outra concepção de confisco, menos quantitativa, que pode ser 

extraída –– praticamente intuída –– de uma análise dos argumentos aduzidos pelo Partidos 

dos Trabalhadores, não se deu o devido crédito. 

 A pouca atenção ao argumento sobre o caráter confiscatório da CPMF também 

pode ser encontrada nos votos proferidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. 

 Essa Ação Direta de Inconstitucionalidade gerou um interessantíssimo debate 

sobre o processo legislativo e sobre a possibilidade de instituição de tributos mediante emenda 

constitucional. 

 Inicialmente, examinou-se a pertinência da concessão de medida cautelar para 

impedir a cobrança da CPMF. O ministro relator, Octavio Gallotti, em seu voto, contestou um 

a um os pontos levantados pelo Partido dos Trabalhadores. Afirmou o relator que nada 

impede que a tramitação de emenda surja no Senado Federal, em conformidade com o art. 60, 

I, da CF; argumentou que a repristinação das leis temporárias mencionadas no art. 75 das 

Disposições Constitucionais Transitórias, artigo esse incluído pela emenda n. 21, também é 

possível e as alterações no texto aprovadas pela Câmara dos Deputados não modificaram 

substancialmente o teor da emenda.  

 O relator afastou a hipótese de afronta a isonomia, pois que a CPMF atinge 

igualmente os contribuintes em “condições objetivas análogas”. E, em virtude de todos esses 

argumentos, negou a cautelar. 

 O ministro Nelson Jobim, após discorrer sobre o processo legislativo, entendeu 

que a mudança provocada pela Câmara dos deputados alterou significativamente o texto 

aprovado no Senado Federal, votando a favor do deferimento da cautelar para suspender o §3o 

do art. 75 do ADCT.   Por sua vez, o ministro Ilmar Galvão entendeu que a Emenda 
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Constitucional não pode criar tributo, restrito a lei ordinária. Além do mais, o tributo precisa 

de um sinal de riqueza, inexistente na CPMF, tendo concluído pelo deferimento in totum da 

cautelar. 

 O ministro Marco Aurélio Mello também se manifestou a favor do deferimento da 

cautelar, fundamentando na necessidade de lei ordinária para instituição da CPMF, na 

alteração efetiva do texto pela Câmara dos Deputados e no caráter cumulativo da 

contribuição. Reconhecendo também que o texto aprovado pela Câmara não foi submetido à 

nova votação no Senado Federal, apesar de ter excluído parte do §3o do art. 75 do ADCT, o 

ministro Sepúlveda Pertence deferiu a liminar apenas para suspensão do art. 75, §3o, do 

ADCT. Seguiram o voto do ministro Nelson Jobim os ministros Sydney Sanches e Néri da 

Silveira. Também se manifestou a favor do deferimento da suspensão, a título de medida 

cautelar, do já mencionado §3o, do art. 75 do ADCT, o ministro Moreira Alves. 

 Na decisão final, que teve como relatora a ministra Ellen Gracie, os ministros 

declararam a inconstitucionalidade do art. 75, §3o, do ADCT. 

 No que se refere ao confisco, limitou-se o ministro Gallotti, relator da cautelar, a 

dizer, simplesmente, que não se há de falar em confisco, dada a modicidade da alíquota de 

contribuição, sendo seguido pelos demais. A ministra Ellen Gracie, quando do relatório final, 

expressou sua concordância com esse argumento esposado pelo ministro Gallotti, com o qual 

concordaram os demais ministros do STF. 

  Novamente se está diante de uma concepção de confisco presa à definição de 

alíquotas, sem sequer cogitar de analisar todo o aspecto material-quantitativo dos tributos, o 

qual engloba, além da alíquota, a base de cálculo, a escolha de signo presuntivo de riqueza, a 

capacidade contributiva do contribuinte etc. Essa posição manifestada pelo STF está distante 

da proposta subentendida na petição inicial: a de que tributos com alíquotas baixas podem ser 

confiscatórios. Não houve, portanto, grandes novidades a respeito desse ponto: de uma tímida 
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concepção diferente, implícita na inicial da ADIN, voltou-se à concepção tradicional, sem que 

a matéria fosse apreciada com maiores delongas. 

 

4.4.  Comentários sobre a ADIN N. 2.214-8 
 

 
  O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ingressou com Ação 

Direta de Inconstitucionalidade da Lei n. 1952, de 19 de março de 1999, do Estado do Mato 

Grosso do Sul, na qual figuram como requeridos o Governador do Estado e Assembléia 

Legislativa do Mato Grosso do Sul. 

  A lei impugnada tratava da transferência dos valores de depósitos judiciais ou 

administrativos, oriundos de processos sobre tributos estaduais, para a conta do Tesouro do 

Estado, antes da decisão final.  

  Na exordial, o Conselho Federal da OAB aponta uma série de 

inconstitucionalidades: a) o legislador estadual é incompetente para legislar sobre a matéria, 

uma vez que o depósito judicial é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

e se encontra entre as normas gerais de direito tributário, cuja competência é atribuída à União 

Federal pelo art. 146, III, b, da CF; b) ofensa ao devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF), 

visto que os contribuintes se veriam privados de seus bens antes do desfecho do processo; c) 

ofensa ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da CF), posto que o contribuinte vê-se 

compelido a proceder ao depósito judicial para dele se ver privado, enquanto a parte 

adversária pode dispor de tais recursos da forma como melhor lhe aprouver; d) afronta ao 

princípio da separação de poderes, posto que os depósitos judiciais encontram-se sob a 

guarida do Judiciário; e) afronta o art. 148 da CF, posto que a transferência dos valores 

depositados configura, na realidade, empréstimo compulsório; f) ofende o direito de 
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propriedade do contribuinte, em virtude da estipulação, inserta na lei impugnada, de que o 

valor depositado só será levantando após a sentença; g) caracteriza-se como confisco. 

 Novamente o argumento de ocorrência de confisco não se faz acompanhar pela 

devida fundamentação que leve a essa conclusão. Diz-se, simplesmente, que o confisco está 

presente, sem que se o caracterize ou se apresentem as razões desse posicionamento.  

 Por fim, pediu-se a concessão de liminar para suspensão dos efeitos da lei 

impugnada. 

 Tal ADIN foi relatada pelo ministro Maurício Correa, o qual, em seu voto, disse 

não haver ofensa à isonomia, visto que os valores depositados seriam devolvidos corrigidos 

pela taxa SELIC, a mesma que corrige os créditos tributários, o que confere igual tratamento a 

contribuintes e fisco.O ministro Correa afastou a hipótese de empréstimo compulsório em 

razão de tal depósito ser faculdade, não dever, do contribuinte, bem como a alegação de que 

haveria necessidade de lei complementar para regular a matéria, uma vez que a mera 

transferência de depósito não alcança a essência do tributo. O direito de propriedade não foi 

afrontado, segundo o ministro, porque o contribuinte possui o direito a reaver os valores 

depositados. Por seu turno, no dizer do ministro, o ato jurídico perfeito, consubstanciado no 

fato de a lei atingir depósitos judiciais efetuados antes da vigência da lei, não foi atingido 

porque haverá igual devolução de valores, quando do término da causa, corrigidos por uma 

taxa –– a Selic –– mais vantajosa que a taxa anterior à vigência da lei. 

 O confisco foi afastado, na ótica de Corrêa, simplesmente porque o valor 

depositado seria devolvido ao contribuinte vitorioso na ação. Com a concordância dos 

ministros Moreira Alves, Néri da Silveira, Sydney Sanches, Sepúlveda Pertence, Carlos 

Velloso, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa, Nelson Jobim e Ellen Gracie, por unanimidade, 

indeferiu-se o pedido cautelar. 
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 Ao final, por ter a União editado a lei n. 10.482, versando justamente sobre 

depósitos judiciais, a ação perdeu seu objeto. 

 Interessa ver, aqui, contudo, a forma como o problema do confisco foi abordado. 

 Na inicial, diz-se que a transferência dos depósitos efetuados em juízo para a conta 

do tesouro público constitui confisco. Emerge a pergunta: em qual acepção a palavra confisco 

está sendo utilizada aqui? 

 É possível dizer que o termo confisco, na forma como foi utilizado na inicial, não 

se relaciona à concepção dominante sobre alíquotas excessivas ou tributos onerosos.  Os 

depósitos judiciais e extrajudiciais efetuados referem-se a possíveis débitos fiscais oriundos 

dos tributos do Estado de Mato Grosso do Sul, de uma forma geral. ICMS, IPVA, ou mesmo 

taxas estaduais encontram-se abrangidas. Não se discute, na ADIN, o caráter confiscatório 

desse ou daquele tributo, mas sim o fato de que a transferência dos valores depositados, 

referentes a querelas que tenham como objeto qualquer tributo, assume feição confiscatória: 

“verdadeiro confisco” , nos termos da inicial. 

 O problema se desloca de uma análise pormenorizada do aspecto material-

quantitativo da hipótese de incidência tributária de determinado tributo –– que busca resposta 

aos seguintes questionamentos: a alíquota é ou não excessiva, a base de cálculo está ou não 

apropriada, existe capacidade contributiva etc. –– para a genérica afirmação de que a 

transferência desses valores, que não pertencem ao Estado, constitui confisco. Observe-se que 

os valores depositados podem ser pequenos ou vultosos. O argumento de que a modicidade da 

alíquota  descaracteriza confisco, vencedor na ADIN 2031-5, sequer pode ser cogitado aqui. 

 Depreende-se que o termo confisco foi utilizado no sentido de apreensão indevida 

de valores. A transferência dos depósitos constitui confisco porque confisco é uma apreensão 

indevida de valores.  
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 O STF também adota opinião semelhante. Em voto seguido pelos demais membros 

da sessão, o ministro Maurício Corrêa afasta a hipótese de confisco alegando que os valores 

serão devolvidos, sendo o contribuinte vencedor da ação. 

 Não é mais o argumento de modicidade, mas a possibilidade de devolução que 

vem à tona. Não é confisco porque o valor depositado não será apreendido pelo fisco: será 

devolvido. 

 Trata-se de uma concepção bem distinta daquela esposada na ADIN 2031-5. 

Todavia, o que deixa transparecer, além de concepções diferentes sobre confisco, é que tanto 

o STF quanto o requerente parecem não manejar com segurança o conceito de confisco. 

Imprecisão ocasionada pela “indeterminação do conceito de confisco”? Talvez. 

 Passe-se à análise da próxima ação direta de inconstitucionalidade. 

 

4.5.  Comentários sobre a ADIN N. 5511 

 

 Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Governador do 

Estado do Rio de Janeiro, na qual se pede a declaração de inconstitucionalidade do art. 57, §2o 

e §3o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio 

de Janeiro. 

 Tais parágrafos versam sobre multas na esfera na tributária, conforme se 

depreende, in verbis: 

 

Art. 57. (...) 

(...) 

§2o. As multas conseqüentes do não recolhimento dos impostos e taxas estaduais aos 

cofres do Estado não poderão ser inferiores a duas vezes o seu valor. 
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§3o. As multas conseqüentes da sonegação dos impostos ou taxas estaduais não 

poderão ser inferiores a cinco vezes o seu valor. 

  

 Alega o Governador do Estado que tais dispositivos feriram a ordem constitucional 

por dois motivos: a) no âmbito formal, pelo fato de que, ao versar a Constituição do Estado do 

Rio de Janeiro sobre as multas tributárias, afrontou o processo legislativo, impedindo a 

possibilidade de veto ou sanção; b) do ponto de vista material, as alíquotas estipuladas no art. 

57 do ADCT da Constituição do Estado do Rio de Janeiro serem excessivas, desarrazoadas e 

confiscatórias. 

 Face a esses argumentos, foi pedida, cautelarmente, a suspensão de tais 

dispositivos legais. 

 A cautelar foi deferida, por unanimidade. 

 Em seu voto, o ministro relator, Ilmar Galvão, afirma que “a atividade fiscal não 

pode ser onerosa a ponto de afetar a propriedade do contribuinte, confiscando-a a título de 

tributação”. Reconhece que a vedação ao confisco atinge as multas tributárias e afirma ser 

desproporcional os valores estipulados pelo art. 57 do ADCT da Constituição do Estado do 

Rio de Janeiro. Com base apenas nessa ofensa material, vota pela inconstitucionalidade dos 

dispositivos legais impugnados, sem chegar a apreciar o vício formal apontado na inicial. 

 O ministro Sepúlveda Pertence, em seu voto, faz interessante afirmação: 

 

 Também não sei a que altura um tributo ou uma multa se torna confiscatório; mas 

uma multa de duas vezes o valor do tributo, por mero retardamento de sua 

satisfação, ou de cinco vezes, em caso de sonegação, certamente sei que é 

confiscatório e desproporcional. 
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 O ministro Marco Aurélio, por sua vez, afirma, acolhendo os argumentos da 

inicial, que as multas, por terem caráter acessório, não podem ultrapassar o valor do principal. 

 A ação foi julgada procedente e os dispositivos impugnados declarados 

inconstitucionais. 

 É curioso observar que as altas alíquotas fixadas foram por si só suficientes para 

enquadrar as multas como confiscatórias. Sequer foi examinado o vício formal aduzido na 

exordial. 

 Pode-se perceber que o conceito de confisco trabalhado nessa ADIN é o de 

tributação excessiva, exacerbada, onerosa. Volta-se à concepção quantitativa a respeito de 

tributo. É interessante ver também que o confisco foi trabalhado como luminosidade variada. 

No caso, o ministro Sepúlveda Pertence bem alerta para isso, ao dizer que está claro que os 

valores das multas em questão são confiscatórios. Salta aos olhos, por assim dizer, o caráter 

confiscatório de tais multas. Noutros casos, essa tipificação de um tributo como confiscatório 

é mais difusa, menos clara.  

 

4.6 O confisco na jurisprudência constitucional: algumas conclusões 

 

 Ao se proceder a um exame dessas três ações diretas de inconstitucionalidade é 

possível perceber algumas vigas mestras dos argumentos adotados. 

 Em primeiro lugar, quando se aduz que o confisco se caracteriza pela onerosidade 

excessiva de um determinado tributo, tem-se que a recepção à tese é muito mais amigável, e, 

no caso das multas tributárias, foi efetivamente reconhecida. 

 Por outro lado, quando os argumentos fogem a esse modelo de cunho mais 

quantitativo a respeito do confisco, hipótese das duas outras ADINs, o argumento é afastado 

sem maiores delongas. 
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 O que se pode perceber, da análise desses três casos, é que não há uma teoria mais 

consolidada a respeito de confisco. Ora ele é empregado de forma a poder ser definido como 

apreensão indevida de valores, como ocorreu na hipótese dos depósitos judiciais; ora o 

mesmo termo é empregado numa acepção que desconsidera a excessividade das alíquotas 

como elemento definidor do confisco; ou, por fim, é justamente quando se atém à teoria 

tradicional que o êxito é de tal modo relevante que nem os outros argumentos de 

inconstitucionalidade trazidos à baila na inicial, como ocorreu no julgamento das multas 

tributárias quanto a seu aspecto formal, são apreciados. 

 O que deve ser ressaltado é que as visões esboçadas pelos requerentes não são 

necessariamente excludentes, embora nem sempre o STF se aperceba desse fato. Apesar de a 

doutrina tradicional atentar basicamente para a excessiva onerosidade para qualificação do 

confisco, a hipótese de um confisco concebido como apreensão indevida, na verdade, contém 

essa primeira. 

 Tome-se a hipótese da ADIN n. 2031-1. O argumento de confisco utilizado bem 

pode ser enquadrado numa concepção de confisco como exação indevida. De forma análoga, 

o caso dos depósitos transferidos também abraça uma concepção de confisco como a 

apreensão indevida. Essa mesma apreensão indevida pode chegar a englobar ainda o caso das 

multas tributárias, precisamente porque o fato de haver uma cobrança desarrazoada é uma das 

formas pelas quais uma determinada obrigação tributária pode ser considerado como 

indevida. 

 Noutras palavras, a concepção de confisco como indevido, que se apresenta como 

uma categoria residual, operada justamente quando os critérios materiais e/ou formais do 

tributo não forem observados, pode ser encarada como continente das demais concepções. 

 Nesse caso, contudo, o exame não é apenas o do aspecto material da hipótese de 

incidência tributária. Vai além, sendo um exame da própria legalidade do tributo. Os rigores 
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do tributo, tratado como uma categoria limitativa, restrita, impõem que qualquer desvio –– o 

que expande as desnaturações para todos os aspectos da hipótese de incidência –– seja 

classificado como confisco. 

 Confisco é, portanto, a exação indevida, posto que refoge à legalidade material e 

formalmente considerada. 
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CAPÍTULO 5. OS FATORES DA CONCEPÇÃO 
QUANTITATIVA  
 

5.1. Delimitando o Liberalismo. 
 

 

 Liberalismo é um termo por demais amplo. Sob seu manto apresentam-se matizes 

diversas90, num corte cronológico que cobre, pelo menos, mais de três séculos de história. 

Enrique Serrano, por exemplo, tem como núcleo do pensamento político liberal a admissão da 

contingência da ordem social, ao mesmo tempo em que se defende uma noção racional de 

justiça91. Mauro Barberis, por outro lado, propõe uma definição de liberalismo ancorada na 

concepção de liberdade, embora não restrita a ela92. Taxar uma concepção de liberal, da forma 

como se fará com a concepção de confisco dominante na doutrina brasileira, apresenta tantos 

riscos quanto conveniências. Há o risco de cair em generalizações e de não reconhecer traços 

específicos do pensamento de vários autores. Esse risco, todavia, pode ser diminuído se, ao 

empreender a análise, deixar-se claro o que se entende por liberalismo. 

 Nesse sentido, está-se chamando de liberal uma teoria política em cujo núcleo 

encontram-se as seguintes características: 

 

a) um ser humano de caráter bastante individualista; 

b) o direito de propriedade levado à categoria de atributo da personalidade; 

c) uma concepção minimizadora de Estado; 

                                                
90 Cf. SERRANO G, Enrique.  Liberalismo e Justicia. Metapolítica. V. 2. n. 6. p. 227, onde o autor apresenta 
individualismo, pluralismo e procedimentalismo como enfoques liberais. 
91. SERRANO G, Enrique.  Liberalismo e Justicia. Metapolítica. V. 2. n. 6. p. 227, onde o autor apresenta 
individualismo, pluralismo e procedimentalismo como enfoques liberais. 
92 Cf. BARBERIS, Mauro. Libertad e liberalismo. Isonomia. n. 16. abril/2002. p. 196. 
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d) uma concepção de liberdade centrada na realização da própria vontade e 

oponível ao Estado. 

 

 Essas características entrelaçam-se, de modo que se torna difícil isolá-las para um 

estudo. É a defesa dos interesses individuais, por exemplo, um dos fatores que leva ao 

impedimento da conferência ao Estado de maior poder. Do mesmo modo, essa esfera 

delimitada de ação estatal relaciona-se com o amplo campo de atuação da liberdade 

individual. 

 Para efeitos de exposição, procurar-se-á expor em que consiste cada característica, 

isoladamente e, em seguida, argumentar-se-á de que modo elas se relacionam com o conceito 

de confisco delineado pela doutrina brasileira, não sem um certo apoio do pensamento 

estrangeiro. 

 

5.1.2 Individualismo. 
 

 

 Entre os traços marcantes do que aqui se está denominando liberalismo está o 

individualismo. O sentimento de subjetividade, a consciência de que se é uma pessoa 

particular, com anseios, desejos, preocupações, afazeres que lhe são próprios e determinados 

aqui emerge. Ensimesmado, o olhar que o ser humano derrama sobre o mundo traça uma 

perspectiva própria: é a partir de si mesmo que o externo é observado. O ser humano é o eixo 

em redor do qual circundam todas as demais coisas e pessoas. Numa perspectiva individual, 

todos93 se enxergam como eixo em redor do qual as outras coisas circundam. É, portanto, uma 

perspectiva minimalista. 

                                                
93 Nem todos, claro. É difícil imaginar que as mulheres, por exemplo, gozassem desse reconhecimento. 
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 Um ser humano com uma tal visão, tão cônscio de sua importância, atribui a si 

mesmo o direito de viver sua vida, resolver seus negócios, agir, enfim, da forma como melhor 

lhe aprouver. À sociedade ele nada deve94. O indivíduo comanda sua vida, dela dispõe de 

acordo com seu próprio julgamento. Não está sujeito a vontades alheias: é senhor de si. 

 Esse individualismo que emerge contrapõe-se, de um certo modo, aos modelos 

sociais da sociedade feudal. Nesta, os estamentos e as ordens dominavam o ambiente, numa 

perspectiva muito mais coletiva, pois a identificação, no plano político, relacionava-se com a 

pertença a determinado grupamento social.  

 Como bem explica Macpherson95, esse indivíduo é proprietário de sua própria 

pessoa e, quando se põe em contato com outras pessoas, relacionando-se com elas, procura 

satisfazer prioritariamente seus interesses. Senhor de si que é, esse interesse pode 

consubstanciar-se na alienação de sua própria força de trabalho, mediante o pagamento de 

determinado quantia.  

 Essa concepção do ser humano como proprietário de si mesmo está relacionada 

com o que Macpherson chamou de individualismo possessivo. Esse materialismo, com um 

quê de egocentrismo, é importante para o argumento aqui defendido porque confere uma 

visão muito economicista da sociedade, sociedade esta tida por Machperson como sociedade 

de mercado possessivo. 

 Nesse sentido, é tão paradigmática a observação de Macpherson, que convém 

transcrevê-la: 

 

Ele [o livro escrito por Macpherson] propõe que as dificuldades da moderna teoria 

liberal-democrática são mais profundas do que se havia pensado antes: que o 

                                                
94 MACPHERSON, C.B. A teoria política do individualismo possessivo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 
275. 
95 MACPHERSON, C.B. A teoria política do individualismo possessivo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 
276 
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individualismo oriundo do séc. XVII continha a dificuldade central, residindo esta 

na sua qualidade possessiva. Sua qualidade possessiva se encontra na concepção do 

indivíduo como sendo essencialmente proprietário de sua pessoa e de sua próprias 

capacidades, nada devendo à sociedade por elas. O indivíduo não era visto nem 

como um todo moral, nem como parte de um todo social mais amplo, mas como 

proprietário de si mesmo. A relação de propriedade, havendo-se tornado para um 

número cada vez maior de pessoas a relação fundamentalmente importante, que lhes 

determinava a liberdade real e a perspectiva real de realizarem suas plenas 

potencialidades era vista na natureza do indivíduo.  Achava-se que o indivíduo é 

livre na medida em que é proprietário de sua pessoa e de suas capacidades. A 

essência humana é ser livre da dependência das vontades alheias, e a liberdade 

existe como exercício de posse. A sociedade torna-se uma porção de indivíduos 

livres e iguais, relacionados entre si como proprietários de usas próprias capacidades 

e do que adquiriram mediante a prática dessas capacidades. A sociedade consiste de 

relações de troca entre proprietários. A sociedade política torna-se um artifício 

calculado para a proteção dessa propriedade e para a manutenção de um ordeiro 

relacionamento de trocas.96 

 

 Traços desse individualismo podem ser percebidos ainda na obra de Hobbes, 

embora este não seja reconhecido como liberal, face, principalmente, a sua concepção de 

poder centrado nas mãos de um soberano.97 Quando Thomas Hobbes, ao proceder sua análise 

de poder, entende que o poder de um homem se opõe ao poder dos outros homens, numa luta 

intensa para fazer prevalecer os interesses particulares, concede ao ser humano a faculdade da 

                                                
96 MACPHERSON, C.B. A teoria política do individualismo possessivo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 
15. 
97 Convém notar que muito do pensamento liberal surgiu em contraposição às desigualdades e aos privilégios 
dos governos absolutistas. A Revolução Francesa, e alguns teóricos do Iluminismo, bem ilustram essa 
característica. De todo modo, quando Hobbes, numa perspectiva contratualista, calca a transferência de poder 
dos cidadãos para um soberano, agora alçado a representante do Estado, afasta-se das teses de que o poder 
soberano é proveniente de uma origem divina. Skinner esclarece esse ponto ao traçar as origens de uma 
concepção neo-romana de liberdade no ambiente político inglês do século XVII. Assim,  mesmo ao reconhecer a 
importância do soberano e do regime monárquico, Hobbes inova ao apresentar uma visão de Estado como ente 
abstrato, dissociado da pessoa do soberano, embora por este conduzido em função do poder que os cidadãos, no 
intuito de evitar o estado da natureza, a ele conferiram. Cf. SKINNER, Quentin. Liberdade antes do 
liberalismo. São Paulo: Unesp, 1999, p. 17-18. 
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deliberação, que nada mais é que a faculdade de fazer seus próprios julgamentos, de acordo 

com sua vontade. 

 Em Locke, o individualismo retorna calcado fortemente numa teoria da 

propriedade tomada como direito natural dos homens, requisitando, necessariamente, que o 

Estado observe este direito.98 

 Todavia, o individualismo não se restringe a esse aspecto. Há, aqui, uma primazia 

do individual em relação ao coletivo. No dizer de Enrique Serrano99, o bem-estar dos 

indivíduos é entendido como o fim do corpo social. A sociedade é, assim, um agrupamento de 

indivíduos que interagem segundo seus próprios interesses e sentimentos e são justamente 

esses interesses particulares que se sobressaem em relação à coletividade. 

 Aliás, essa prevalência de uma perspectiva individualista, em contraste com 

aquelas de cunho mais coletivistas, pode ser encontrada mesmo em cientistas políticos tidos 

como comunitaristas. Michael Rosen conta que Michael Sandel, autor do livro Liberalism and 

the limits of Justice (Liberalismo e os limites da Justiça), escrito como resposta às teses 

desenvolvidas por John Rawls, seu colega de Harvard, rejeita o rótulo de comunitarista, 

preferindo o de republicano. Se por comunitarismo se entende, diz Rosen, uma teoria em que 

a comunidade estabelece os limites do pleitos dos indivíduos, Sandel classificar-se-ia como 

individualista.100 

 Esse marco individualista impregna, igualmente, a concepção de direitos humanos. 

A idéia do ser humano como detentor de direitos subjetivos viria a reboque de uma mudança 

no pensamento filosófico: a transição de uma ênfase no geral, oriunda da tradição aristotélica, 

para uma visão nominalista, calcada na identificação de seres singulares. A coletividade, para 

                                                
98 Cf. BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural.Brasília: UNB, 1997; MACPHERSON, C.B. A teoria 
política do individualismo possessivo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
99 SERRANO G, Enrique.  Liberalismo e Justicia. Metapolítica. V. 2. n. 6. p. 229.  
100 Cf. ROSEN, Michael. Liberalism, Republicanism and the Public Philosophy of American Democracy. Texas 
Colloquium. Spring 2001. Disponível: << http://www.utexas.edu/law/news/colloquium/spring2001sched.htm 
>> Acesso em 11.02.2004. 
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os nominalistas, nada mais seria que um conjunto de indivíduos.101 Não é por acaso, portanto, 

que Hannah Arendt, ao tentar recuperar a força do ambiente político e a pluralidade a este 

imanente, volta-se aos clássicos gregos para construção de sua esfera pública e não ao 

pensamento moderno. 

 No plano jurídico, o direito subjetivo é fruto do reconhecimento da subjetividade 

humana e relaciona-se intimamente com a origem dos direitos humanos102, centrados, 

inicialmente, numa preocupação em defender os interesses individuais diante de abusos da 

coletividade e, mais especificamente, do Estado. 

 Bobbio faz interessante explanação a respeito das diversas abordagens 

individualistas: 

 

É hoje dominante nas ciências sociais a orientação de estudos chamada de 

‘individualismo metodológico’, segundo a qual o estudo da saciedade deve partir do 

estudo das ações dos indivíduos. Não se trata aqui de discutir quais são os limites 

dessa orientação. Mas há duas outras formas de individualismo sem as quais o ponto 

de vista dos direitos dos homens se torna incompreensível: o individualismo 

ontológico, que parte do pressuposto (que eu não saberia dizer se é mais metafísico 

ou teológico) da autonomia de cada indivíduo com relação a todos os outros e da 

igual dignidade de cada um deles; e o individualismo ético, segundo o qual todo o 

indivíduo é uma pessoa moral. Todas essas três versões do individualismo 

                                                
101 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 120-121. 
102 Falar de origem dos direitos humanos, se por um acaso se entender tal expressão como sinônimo de direitos 
naturais, pode causar arrepios aos jusnaturalistas, defensores que são da  universalidade e atemporalidade de tais 
direitos. Contudo, tem razão, nesse ponto, Norberto Bobbio. Bobbio ressalta que o jusnaturalismo não é 
propriamente relacionado a uma moralidade específica, mas sim a uma teoria da moral, o que explicaria o fato de 
que o quadro de direitos naturais muda no decorrer do tempo. Além do mais, apresenta os direitos humanos 
como gerações “surgidas” no decorrer do tempo. Cf. BOBBIO,  Norberto. Locke e o direito natural.Brasília: 
UNB, 1997, p. 61-65. Cf. ainda BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. De todo 
modo, convém frisar, o fato de não se aderir à teoria dos direitos naturais não implica a negação dos direitos tido 
como naturais, mas sim a sua análise sob outra ótica. Bobbio, novamente ele, brinca com essa contraposição 
entre jusnaturalistas e juspositivistas ao dizer que, a depender da concepção de jusnaturalismo e juspositivismo 
que se tome, ele pode filiar-se tanto a uma quanto a outra teoria, sem necessariamente cair em contradição. Cf. 
BOBBIO,  Norberto. Locke e o direito natural.Brasília: UNB, 1997, p. 9. 
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contribuem para dar conotação positiva a um termo que foi conotado negativamente, 

quer pelas correntes do pensamento conservador e reacionário, quer pelas 

revolucionárias. O individualismo é a base filosófica da democracia: uma cabeça, 

um voto. Como tal, sempre se contrapôs (e sempre se contraporá) às concepções 

holísticas da sociedade e da história, qualquer que seja a procedências das mesmas, 

concepções que têm em comum o desprezo pela democracia, entendida como aquela 

forma de governo na qual todos são livres para tomar as decisões sobre o que lhes 

diz respeito, e têm o poder de fazê-lo. Liberdade e poder que derivam do 

conhecimento de alguns direitos fundamentais, inalienáveis e invioláveis, como é o 

caso dos direitos dos homens.103 

 

 

 Se se observar as gerações dos direitos humanos, ter-se-á que os direitos de 

primeira geração são basicamente direitos civis e políticos.  Pende, agora, uma questão: –– De 

que forma o fato de o individualismo encontrar-se na gênese dos direitos humanos influencia 

a tese de que a concepção de confisco presente na doutrina brasileira tem fortes raízes 

liberais? 

 Esses direitos de primeira geração foram fruto dos ideais liberais quando da 

elaboração das declarações de direitos, notadamente no movimento de independência dos  

EUA e na França revolucionária.  

  São, tais direitos, além de individuais, oponíveis ao Estado, em prestações 

tipicamente negativas. São limites à atuação estatal, estatuídas por cidadãos que não se 

querem ver privados de uma esfera de ação que se entende necessariamente privada e, dentro 

dessa esfera de ação, encontram-se a tributação e a interferência que esta exerce na  

propriedade privada. 

                                                
103 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 60-61. 
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 O constitucionalismo moderno, surgido desses movimentos revolucionários e de 

independência, encontra-se prenhe dessa carga individualista, ocasionando uma formulação 

de defesa da propriedade individual em oposição a arbitrariedades fiscais, sendo, portanto, o 

germe de uma concepção confiscatória calcada na quantificação e na defesa ao direito de 

propriedade. 

 

5.1.3 Direito de propriedade. 
 

 É atribuível a Locke a construção do direito de propriedade como direito natural e 

sagrado. Clássica é a passagem no Segundo Tratado sobre o Governo, no qual ele centra o ser 

humano como proprietário de sua própria pessoa, conforme se vê abaixo: 

 

§27. Embora a Terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os 

homens, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. A esta ninguém 

tem direito algum além dele mesmo. 104 

 

 Em outra passagem, Locke afirma o seguinte: 

 

§123. Se o homem no estado da natureza é livre como se disse, se é senhor absoluto 

de sua própria pessoa e suas próprias posses, igual ao mais eminente dos homens e a 

ninguém submetido, por que haveria ele de se desfazer dessa liberdade? Por que 

haveria de renunciar a esse império e submeter-se ao domínio e ao controle de 

qualquer outro poder? A resposta evidente é a de que, embora tivesse tal direito no 

estado da natureza, o exercício do mesmo é bastante incerto e está constantemente 

exposto à violação por parte dos outros, pois que sendo todos reis na mesma 

                                                
104 LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. Introdução e aparelho crítico de Peter Laslett. Tradução de 
Julio Fischer. São Paulo: Martins Fontes, 2001, §27, p. 407-409. 
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proporção que ele, cada homem um igual seu, e por não serem eles, em sua maioria, 

estritos observadores da eqüidade e da justiça, o usufruto que lhe cabe da 

propriedade é bastante incerto e inseguro. Tais circunstâncias o fazem querer 

abdicar dessa condição, a qual, conquanto livre, é repleta de temores e de perigos 

constantes. E não é sem razão que ele procura e almeja unir-se em sociedade com 

outros que já se encontraram reunidos ou projetam unir-se para mútua conservação 

de suas vidas, liberdades e bens, aos quais atribuo o termo genérico de 

propriedade.105 

 

 Como se pode perceber pela leitura do texto, Locke indica como objeto do termo 

propriedade não apenas coisas, como as próprias vidas das pessoas e as liberdades que elas 

detêm.  

 A relevância do papel da propriedade para sua construção de um governo civil é 

tão significativa, que ele a coloca como fundamento mesmo da sujeição a um governo: 

 

§ 124. O fim maior e principal para os homens unirem-se em sociedades políticas e 

submeterem-se a  um  governo  é,  portanto, a conservação de  sua propriedade.106 

 

 Essa proposta coaduna-se com a afirmação, feita no início do Segundo Tratado, a 

respeito do poder político e do que se entende por estado da natureza: 

 

§3. Considero, portanto, que o poder político é o direito de editar leis com pena de 

morte e, conseqüentemente, todas as penas menores, com vistas a regular e a 

preservar a propriedade, e de empregar a força do Estado na execução de tais leis e 

                                                
105 LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. Introdução e aparelho crítico de Peter Laslett. Tradução de 
Julio Fischer. São Paulo: Martins Fontes, 2001, §123, p. 494-495. 
106 LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. Introdução e aparelho crítico de Peter Laslett. Tradução de 
Julio Fischer. São Paulo: Martins Fontes, 2001, §124, p.495. 
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na defesa da sociedade política contra os danos externos, observando tão-somente o 

bem público. 

§4. Para entender o poder político corretamente, e derivá-lo de sua origem, devemos 

considerar o estado em que todos os homens naturalmente estão, o qual é um estado 

de perfeita liberdade para regular suas ações e dispor de suas posses e pessoas de 

modo como julgarem acertado, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir 

licença ou depender da vontade de qualquer outro homem.107 

 

 Locke, portanto, constrói uma concepção de estado da natureza, no qual os homens 

já detêm um direito de propriedade e, no intuito de melhor defendê-lo, concedem ao governo 

a possibilidade de atuar como legislador e juiz, nos limites exatos do direito natural. No 

entender de Locke, o direito natural por excelência é o direito de propriedade. 

 Essa concepção, tão classicamente tida como liberal, está estritamente atrelada ao 

problema do confisco. Se se entender que os tributos já trazem em si um quê de 

confiscatórios, por invadirem a propriedade dos indivíduos, o confisco, por ser uma exação 

desmedida, na visão quantitativa, mais ainda se relaciona com o direito de propriedade. 

 É conveniente citar Locke mais uma vez, a respeito dos limites para interferência 

do governo na propriedade individual: 

 

§ 138. Em terceiro lugar, o poder supremo não pode tomar de homem algum 

nenhuma parte de sua propriedade sem o seu próprio consentimento. Pois sendo a 

preservação da propriedade o fim do governo e a razão por que os homens entram 

em sociedade, isso pressupõe e necessariamente exige que o povo tenha 

propriedade, sem o que será forçoso supor que todos percam, ao entrarem em 

                                                
107 LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. Introdução e aparelho crítico de Peter Laslett. Tradução de 
Julio Fischer. São Paulo: Martins Fontes, 2001, §§3 e 4, p. 381-382. 
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sociedade, aquilo que constituía o objetivo pelo qual nela ingressaram –– um 

absurdo por demais flagrante para ser admitido por qualquer um.108 

 

 Nesse ponto, Laslett faz questão de mencionar que Elrington, outro comentarista 

da obra de Locke, relaciona essa passagem ao dever de pagar impostos. Nesse sentido, os 

impostos só podem ser cobrados se instituídos com autorização do povo, o que se aproxima 

das posições defendidas por Ricardo Lobo Torres e Estevão Horvath109. 

 Essa ligação entre a teoria do direito de propriedade de Locke com a tributação 

também é mencionada por Peter Laslett, no estudo crítico que acompanha a edição. Melhor é 

citá-lo: 

 

Na verdade, não deveríamos esperar que fosse plenamente desenvolvida e coerente 

uma doutrina da propriedade em sentido amplo, pois uma cuidadosa análise de seu 

texto parece confirmar o que muitos comentadores sugeriram –– ou seja, que o 

interesse fundamental e predominante de Locke residia na taxação, na taxação 

arbitrária e em sua iniqüidade, e não na propriedade como um tema em si.110 

  

 Muito embora possa não se considerar que Locke tenha elaborado sua concepção 

de propriedade com o objetivo estrito de estabelecer limites para a tributação, não se pode 

deixar de entender que a teoria da propriedade de Locke poderia bem ser utilizada para a 

defesa de limites para a imposição estatal. 

 O fato é que essa doutrina de propriedade criada por Locke, como fim do governo 

civil, como objeto da liberdade, como direito natural antecedente à criação do Estado, e ao 

                                                
108 LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. Introdução e aparelho crítico de Peter Laslett. Tradução de 
Julio Fischer. São Paulo: Martins Fontes, 2001, §138 , p. 509-510. 
109 LASLETT, Peter. Introdução- A teoria social e política dos “Dois Tratados sobre o Governo”. In LOCKE, 
John. Dois tratados sobre o governo. Introdução e aparelho crítico de Peter Laslett. Tradução de Julio Fischer. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 154. 
110 LASLETT, Peter. Introdução- A teoria social e política dos “Dois Tratados sobre o Governo”. In LOCKE, 
John. Dois tratados sobre o governo. Introdução e aparelho crítico de Peter Laslett. Tradução de Julio Fischer. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 155.  
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qual este deve cingir-se está no centro do pensamento liberal, apesar de o próprio Locke ser 

um tanto quanto ambíguo a respeito. 

 

 

5.1.4 Liberdade  
 

 

  Como já assinalava José Guilherme Merquior, nenhum estudo sobre liberalismo 

pode prescindir do exame dos diversos significados de liberdade111. Pode-se dizer, inclusive, 

que o próprio conceito de liberalismo depende, em certa medida, da idéia de liberdade que se 

tem. 

  No plano da história das idéias, várias foram as concepções sobre liberdade. Um 

passar d’olhos pela literatura existente permitirá encontrar uma profusão de idéias sobre a 

liberdade: liberdade antiga e liberdade moderna; liberdade romana e neo-romana; liberdade 

positiva e liberdade negativa; liberdade triádica; liberdade de querer e liberdade de agir. 

Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Constant, Stuart Mill e, mais recentemente, Isaiah 

Berlin, Gerald MacCallum, Norberto Bobbio e Quentin Skinner abordaram a questão, sob 

matizes e colorações diversos. 

   Uma forma interessante de discorrer sobre a liberdade é apresentando as 

concepções antagônicas –– teoricamente antagônicas, pelo menos –– da liberdade. Nesse 

contexto, o primeiro par de conceitos surge com a idéia de liberdade positiva e liberdade 

negativa.  

                                                
111  MERQUIOR, José Guilherme. Liberalismo viejo e nuevo. México: Fondo de Cultura Econômica, 1993, p. 
19-20.   
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  Coube a Isaiah Berlin, em seu ensaio, praticamente nascido célebre, “Dois 

Conceitos de Liberdade”, apresentar a distinção entre a liberdade positiva e aquela dita 

negativa. Embora seja datada de meados do século XX, essa distinção tornou-se uma espécie 

de quadro no qual se amoldam as concepções tradicionais sobre liberdade. As tradicionais 

conceituações de liberdade meio que são encaixadas na idéia de liberdade positiva ou 

negativa. 

  Berlin inicia o ensaio com o delineamento do conceito de liberdade negativa. Para 

ele, a liberdade negativa é a ausência de obstrução por parte dos outros112. No sentido 

negativo, um homem é livre na medida em que pode agir sem que um outro o impeça de fazê-

lo. No entender de Berlin: 

 
O critério da opressão é o papel que acredito estar sendo desempenhado por outros 

seres humanos, direta ou indiretamente, com ou sem intenção, para frustrar meus 

desejos. Ser livre, nesse sentido, para mim significa não sofrer a interferência de 

outros. Quanto maior a área de não-interferência, mais ampla a minha liberdade113. 

 

  Aqui aflora um problema particularmente interessante: se a liberdade negativa 

consiste na ausência de obstrução para agir, a diversidade humana conduziria a uma vastidão 

de ações possíveis de serem intentadas. Essa diversidade humana poderia fazer, por exemplo, 

com que a liberdade de um agricultor ou operário diferisse da liberdade desejada por um 

médico ou professor, justamente porque as ações que esses desejem praticar podem diferir 

bastante entre si114. Num agravamento desse problema, é possível que a liberdade de um 

                                                
112 BERLIN, Isaiah. Dois conceitos sobre a liberdade. In: BERLIN, Isaiah. Estudos sobre a Humanidade: uma 
antologia de ensaios. Henry Hardy e Roger Hausheer eds. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 229. 
113 BERLIN, Isaiah. Dois conceitos sobre a liberdade. In: BERLIN, Isaiah. Estudos sobre a Humanidade: uma 
antologia de ensaios. Henry Hardy e Roger Hausheer eds. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 230. 
114 Cumpre, aqui, fazer um comentário. Berlin cita o ditado “as botas são superiores a Puchkin”, o qual 
Dostoievski –– pilheriamente –– atribuiu aos niilistas, para ilustrar que a oferta de liberdade política àqueles que 
não possuem sequer roupas para cobrir a nudez, encontram-se doentes ou são analfabetos é zombar da condição 
de pobreza em que se acham e não perceber que a liberdade não é a necessidade primária das pessoas. Essa 
passagem parece remeter a uma concepção, muito mais antiga, de liberdade como liberação das necessidades de 
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homem possa ser conquistada à custa da liberdade alheia. É por isso que Berlin vem 

justamente afirmar que: 

 

                                                                                                                                                   
subsistência, presente no pensamento político grego. Aristóteles, na Política, já apontava o senhor como detentor 
de liberdade, ao contrário do escravo. Sabe-se que o senhor, por seu turno, estava livre das privações e das 
necessidades para atuar livremente na ágora. Esse espaço para os iguais exercerem sua liberdade exigia que os 
senhores não se vissem obrigados a lutar pela sobrevivência, pelo seu sustento. É partindo desse sentido grego de 
liberdade, livre de privações e atuante na esfera pública, por sua vez, que Hannah Arendt vai construir a sua 
própria concepção de liberdade, radicada num forte sentido de intersubjetividade. A liberdade, para Arendt, 
projeta-se no espaço mesmo da intersubjetividade, em função de a pluralidade ser a condição ‘per quam’ da 
humanidade.  Esse corte intersubjetivo de Arendt contrapõe-se ao corte exclusivamente individualista que 
impregna a concepção liberal, colocando-a como seguidora de uma tradição republicano-comunitarista (embora 
seja tão difícil ou desnecessário classificá-la). A concepção arendtiana de liberdade, e de esfera pública, é capaz 
de oferecer à tributação um ambiente muito mais confortável para seu desenvolvimento, fugindo dessa verve 
liberal que impregna o pensamento nacional, embora sem rompimentos abruptos. Foge ao escopo desse trabalho 
delinear as contribuições de Arendt ao pensamento tributário, mas é útil ver pontos, mesmo que breves, de 
ligação entre Arendt e Berlin. Quando Berlin diz que “o camponês egípcio precisa de roupas e remédios antes da 
liberdade pessoal e mais das roupas e remédios do que liberdade pessoal, mas a liberdade mínima de que ele 
necessita hoje, e o maior grau de liberdade de que pode vir a necessitar amanhã, não é uma liberdade que lhe é 
peculiar, mas é idêntica à de professores, artistas e milionários” parece reconhecer que o exercício, ou o gozo da 
liberdade, precisa do preenchimento das necessidades humanas mais básicas. É preciso liberar-se da privação 
para entregar-se à liberdade. Aproxima-se, portanto, da idéia grega de que a liberdade exige liberação das 
exigências de subsistência, embora procure fugir de quaisquer concepções de cunho mais elitista, presentes no 
conceito de cidadania grego. Talvez a conotação da liberação mude um pouco, posto que os gregos realçavam o 
papel da participação política –– ou da ação, no sentido que lhe atribui Arendt –– e consideravam as atividades 
de subsistência e de confecção –– o labor e o trabalho, para se continuar fazendo o paralelo com as condições 
humanas de Arendt –– menores. Berlin parece entender, embora essa afirmação seja uma suposição, que as 
necessidades de subsistência funcionam como uma pré-condição, um pré-requisito, para o gozo da liberdade. 
Frise-se: para o gozo, não para um direito à liberdade. Um homem faminto numa cadeia, para se falar num caso 
nítido de privação de liberdade, precisa antes de alimento que de soltura. Ressalte-se que Berlin não abandona 
sua concepção de liberdade negativa como ausência de obstáculos para o homem agir. Na realidade, ele se 
aproxima da tradição grega por, talvez implicitamente, reconhecer nas privações um obstáculo ao exercício da 
liberdade. Nisso, ele mantém um elo de ligação com Hannah Arendt, cujo pensamento sabe-se que ele não 
apreciava muito. Nesse ponto, ele parece se distanciar da posição de Jonathan Barnes, profundo estudioso do 
pensamento aristotélico, quando este último afirma que Aristóteles não amava a liberdade suficientemente, 
havendo lampejos autoritários no Estado aristotélico e de que “os amantes da liberdade preferem atribuir a ele 
[Estado] uma função negativa”. Isso porque da afirmação de Berlin, inegável amante da liberdade, pode-se 
concluir que se o homem precisa ver-se livre de privações –– aqui entendidas no sentido de miséria –– para 
exercer sua liberdade, um Estado liberal no qual os homens sejam paupérrimos não conduzirá à liberdade. Daí o 
florescimento do Welfare State. É oportuno anotar que essas são conclusões passíveis de serem extraídas do 
pensamento de Berlin, mas não necessariamente conclusões que lhe são próprias. Sobre as passagens 
mencionadas de Berlin, cf. BERLIN, Isaiah. Dois conceitos sobre a liberdade. In: BERLIN, Isaiah. Estudos 
sobre a Humanidade: uma antologia de ensaios. Henry Hardy e Roger Hausheer eds. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2002, p. 231. Sobre a concepção arendtiana de liberdade, Cf. ARENDT, Hannah. Que é liberdade. In: 
ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2002. p. 188-220. Sobre a 
concepção grega de liberdade, seu aspecto negativo e sua relação com o pensamento de Arendt, Cf. 
BRUNKHORST, Hauke. Equality  and elitism in Arendt. In: VILLA, Dana (ed). The Cambridge Companion 
to Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, p. 183-184. e EUBEN, J. Peter. Arendt’s 
Hellenism. In: VILLA, Dana (ed). The Cambridge Companion to Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000, p.151-164. A respeito da opinião de Barnes, Cf. BARNES, Jonathan. Aristóteles. São 
Paulo: Edições Loyola, 2001, p. 129-130. Sobre a opinião de Berlin a respeito da obra de Arendt, bem como dos 
pontos de aproximação encontráveis no pensamento de ambos os autores, Cf. LAFER, Celso. Isaiah Berlin e 
Hannah Arendt. In: LAFER, Celso. Hannah Arendt: pensamento persuasão e poder. 2. ed. São Paulo: Paz e 
Terra, 2003, p. 139-148. 
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O que perturba a consciência dos liberais ocidentais não é, a meu ver, a convicção de 

que a liberdade buscada pelo homem difere segundo suas condições sociais e 

econômicas, mas a de que a minoria que a possui conquistou-a explorando ou, pelo 

menos, evitando contemplar a imensa maioria que não a tem. Eles acreditam, com 

boas razões, que, se a liberdade individual é um fim máximo para os seres humanos, 

nenhum homem deveria ser privado, por outros, da liberdade, muito menos que 

alguns a deveriam desfrutar às custas de outros. Igualdade de liberdade: não tratar os 

outros como eu não gostaria que me tratassem; o pagamento de minha dívida para 

com aqueles que me proporcionaram liberdade, prosperidade ou esclarecimento; 

justiça, na sua forma mais simples e universal –– esses são os fundamentos da 

moralidade liberal.115 

  

  Esses fundamentos da moralidade liberal, no entanto, não podem ensejar uma 

confusão terminológica. Berlin faz questão de colocar, de modo bastante claro, que a ânsia de 

evitar a desigualdade e de promover maior justiça social pode conduzir a um estreitamento da 

esfera da liberdade. Pode-se, assim, dispor de parcela da liberdade individual em prol de 

maior igualdade, mas não se pode, de maneira alguma, deixar de entender que o que se está 

dando em troca de maior igualdade é precisamente uma parcela de liberdade116. De todo 

modo, mesmo que se opte por entregar uma parcela da liberdade, ainda haverá um núcleo 

inviolável de liberdade, do qual não se pode abrir mão. 

  Por sua vez, a liberdade, em seu conceito positivo, quer dizer, para Berlin, a 

liberdade de “ser seu próprio senhor”117. É a liberdade como exercício da própria vontade e 

não da vontade alheia. Liberdade aqui entendida como autodomínio. O problema, nesse caso, 

é se essa expressão da vontade for tomada não num sentido individual, sentido esse que, de 

                                                
115 BERLIN, Isaiah. Dois conceitos sobre a liberdade. In: BERLIN, Isaiah. Estudos sobre a Humanidade: uma 
antologia de ensaios. Henry Hardy e Roger Hausheer eds. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 232. 
116 BERLIN, Isaiah. Dois conceitos sobre a liberdade. In: BERLIN, Isaiah. Estudos sobre a Humanidade: uma 
antologia de ensaios. Henry Hardy e Roger Hausheer eds. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 232. 
117 BERLIN, Isaiah. Dois conceitos sobre a liberdade. In: BERLIN, Isaiah. Estudos sobre a Humanidade: uma 
antologia de ensaios. Henry Hardy e Roger Hausheer eds. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 236.  
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uma certa forma, é compatível com o pensamento liberal mas, em contrapartida, for expressão 

de uma vontade geral. O receio de Berlin é que essa liberdade positiva conduza a um sistema 

de privação da liberdade, vez que a vontade a ser realizada não seria mais a do indivíduo 

isoladamente considerado, mas sim do corpo político que ele integra. Berlin faz essa 

afirmação textualmente: 

 

Mas a concepção ‘positiva’ de liberdade como autodomínio, com a sua sugestão de 

um homem dividido contra si mesmo, de fato tem se prestado com mais facilidade, 

como uma questão de história, doutrina e prática, a essa divisão dúplice da 

personalidade: o controlador dominante, transcendente, e o feixe empírico de 

desejos e paixões a serem disciplinados e controlados. Essa fato histórico é que tem 

sido influente. Isso demonstra (se é necessária a demonstração de uma verdade tão 

óbvia) que as concepções de liberdade derivam de visões do que constitui um eu, 

uma pessoa, um homem. Uma manipulação perfeita da definição do homem e da 

liberdade é capaz de fazer com que ela signifique qualquer coisa que o manipulador 

deseje. A história recente tem deixado muito claro que a questão não é meramente 

acadêmica.118 

 

  Associando-se o autodomínio à racionalidade, passa-se, conseqüentemente, à 

possibilidade de haver uma expressão racional da vontade, não apenas individual, como 

igualmente coletiva. Se pessoas menos iluminadas não compreenderem a racionalidade da 

vontade coletiva, incumbe à sociedade, ou aos governantes, adotar as medidas para imposição 

da vontade coletiva: a opressão é, portanto, o risco que Berlin atribuiu à liberdade positiva. 

  Berlin critica a liberdade positiva para defender uma liberdade negativa, para ele 

significativamente mais plural. O receio não é de todo infundado: Berlin foi espectador das 

duas Grandes Guerras, e viu as formas totalitárias do fascismo, nazismo e do comunismo 

                                                
118 BERLIN, Isaiah. Dois conceitos sobre a liberdade. In: BERLIN, Isaiah. Estudos sobre a Humanidade: uma 
antologia de ensaios. Henry Hardy e Roger Hausheer eds. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 239. 
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dominarem a Europa. A prevalência da vontade geral poderia conduzir à asfixia da liberdade 

individual, num movimento doloroso e opressivo.  

  Bobbio, outro espectador das Grandes Guerras, assinala que a liberdade negativa 

significa a “situação na qual o indivíduo tem a possibilidade de agir sem ser impedido, ou de 

não agir sem ser obrigado, por outros sujeitos.”119. É a liberdade como ausência de 

impedimento ou constrangimento. Bobbio assinala diferença entre impedimento e 

constrangimento. Impedir, para ele, significa não permitir a ação alheia; constranger, obrigar 

que outros adotem determinando comportamento120. 

  A liberdade positiva pode ser chamada, segundo Bobbio e como já anotara Berlin, 

de autodeterminação ou autonomia. Consiste na capacidade de orientar a vontade para um fim 

intencionado, sem influência da vontade alheia. Bobbio faz questão de frisar que a liberdade 

positiva pode ser associada à liberdade de querer, enquanto que a liberdade negativa refere-se 

à liberdade de agir121.  Uma associa-se à vontade; a outra, associa-se à ação. 

  A tradição inglesa diferencia os conceitos de liberdade para (liberty to) e liberdade 

de (liberty from). O primeiro estaria relacionado à liberdade para o exercício de alguma 

atividade, enquanto no segundo a ausência de um determinando obstáculo levaria à liberdade. 

Como bem anota Bobbio, muito embora se associe o conceito de liberdade de, ou em face de, 

à liberdade negativa e o conceito de liberdade positiva à liberdade para, tanto a liberdade em 

face de quanto a liberdade para relacionam-se à ação.122 

  É a partir desse qualificativo da ação que Gerald MacCallum apresenta a forma 

triádica da liberdade. Mauro Barberis, ancorando-se em MacCallum, apresenta uma forma 

para identificação do conceito de liberdade para os liberais e para os pré-liberais. Parte de 

                                                
119 BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996, p. 48. 
120 BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996, p. 49. 
121 BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996, p. 51. 
122 BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996, p. 59. 
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uma forma triádica “x é livre de y para fazer ou obter z”123. Não há tantos problemas quanto à 

definição de quem venha a ser x: é o sujeito da liberdade, o indivíduo.  

 A oponibilidade da liberdade, contudo, difere nas concepções liberais ou pré-

liberais. É o problema dos vínculos, no dizer de Mauro Barberis. Segundo os liberais, por 

exemplo, a variável y é notadamente o Estado. Uma vez que é o instituidor das leis e o 

garantidor da liberdade, torna-se o principal inimigo da liberdade. Torna-se, voltando-se a 

Berlin, num obstáculo ao exercício da liberdade, em seu sentido negativo. Aqui, o x ser livre 

de y remete ao aspecto negativo da liberdade. 

 É do Estado que os indivíduos devem proteger-se. Não sem motivo, os direitos 

individuais, os direitos humanos de primeira geração, são justamente limites à atuação do 

Estado; são direitos contra este oponível. Surgiram historicamente numa nítida percepção de 

que haveria a necessidade de frear os poderes estatais e sua esfera de influência na vida 

privada. 

 A concepção pré-liberal, ou republicana, em contrapartida, não tem em mente a 

defesa contra o Estado, mas notadamente contra os outros indivíduos. O y do qual o elemento 

x precisa ser livre, para os pré-liberais, é o outro indivíduo. O Estado constitui justamente a 

garantia contra incursões de outros indivíduos na esfera de liberdade de alguém. De ameaça 

passa o Estado a ser o garantidor da liberdade. Barberis faz questão de citar dois trechos da 

obra de Montesquieu, que aqui se transcreve a partir de edição brasileira: 

 

É verdade que nas democracias o povo parece fazer aquilo que quer; mas a liberdade 

política não consiste em se fazer aquilo que quer. Em um Estado, isso é, em uma 

                                                
123 BARBERIS, Mauro. Liberdad e Liberalismo. Isonomia. n. 16. Abril 2002. Disponível em :                                     
<< http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/90258402090367484434457/index.htm >> Acesso: 
11.11.2003. 
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sociedade onde existem leis, a liberdade não pode consistir senão em poder fazer o 

que se deve querer, e em não ser constrangido a fazer o que não se deve desejar.124 

  

   Mais adiante, afirma Montesquieu: 

 

A liberdade política, em um cidadão, é essa tranqüilidade de espírito que decorre da 

opinião que cada um tem de sua segurança; e, para que tenha essa liberdade, cumpre 

que o governo seja de tal modo que um cidadão não possa temer outro cidadão.125 

 

 Observe-se que a idéia de liberdade, para Montesquieu, aproxima-se de um 

conceito mais positivo. O “fazer o que se deve querer” conduz invariavelmente ao 

questionamento: o que se deve querer? É o receio de que o querer venha a ser imposto por 

determinados grupamentos da sociedade, num invólucro de democracia, o motivo pelo qual 

Berlin repudia a liberdade em seu sentido positivo. Vê-se, portanto, que a liberdade desejada 

por Berlin aproxima-se muito mais da liberdade de Hobbes que da liberdade de Montesquieu. 

Daí, embora seja também lembrado como integrante do movimento liberal, sob o prisma de 

sua conceituação de liberdade, parece efetivamente mais acertado incluir Montesquieu, como 

o fez Barberis, numa tradição pré-liberal. 

  Voltando-se à forma triádica, com relação à variável z, no dizer de Barberis a 

variável relativa à conduta, há também divergências. Para Barberis, o conceito liberal de 

liberdade entende que o indivíduo é livre para fazer o que quiser. Para os pré-liberais, em 

contrapartida, a liberdade consiste em fazer o que se deve, ou fazer o que se deve querer, no 

dizer de Montesquieu.  

                                                
124 MONSTESQUIEU. Do espírito das leis. Tradução de Jean Melville. São Paulo: Martin Claret, 2003,Livro 
XI, cap. III, p. 164. 
125 MONSTESQUIEU. Do espírito das leis. Tradução de Jean Melville. São Paulo: Martin Claret, 2003, Livro 
XI, cap. VI, p. 166. 
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 Observe-se que essa liberdade para fazer o que quiser implica tanto a liberdade 

negativa, ou seja, a ausência de obstáculos, quanto a liberdade positiva: o agir direcionado à 

realização de uma vontade. A forma triádica, assim, não coloca os conceitos de liberdade 

positiva e negativa em lados opostos, mas os reconcilia, tornando-os faces de uma mesma 

moeda. A diferença apontada por Barberis entre liberais e pré-liberais é que estes não 

permitem que todo desejo de conduta humana seja realizável. Há limites para as condutas 

humanas. A liberdade positiva não pode significar, para os pré-liberais, liberdade para se fazer 

o que bem entender. 

  Há uma nítida diferença entre as condutas humanas associadas ao exercício da 

liberdade: enquanto que, para os liberais, a liberdade apresenta-se no espaço ofertado pela 

vontade, para os pré-liberais a liberdade centra-se na identificação daquilo que deve ser feito, 

num reforço de conteúdo ético. 

  Essa classificação de Barberis não é imune a críticas. Montesquieu, a quem ele 

chama de pré-liberal, é tido por liberal por outros pensadores126. A vontade como expressão 

da liberdade nem sempre é a nota identificadora do liberalismo: Berlin, que é um liberal, 

atribui a vontade à liberdade positiva, conforme já visto. Bobbio, por seu turno, também 

relaciona a liberdade positiva com a liberdade de querer. 

  Ainda de acordo com Bobbio, como a liberdade negativa refere-se à ausência de 

constrangimento e de impedimento e como, na vida em sociedade, a conduta humana é 

pautada por normas, é possível dizer que a liberdade negativa consiste em fazer “tudo o que as 

leis, entendidas em sentido lato e não só em sentido jurídico, permitem ou não proíbem”. 

Como exemplo desse posicionamento, cita justamente o Montesquieu tomado como pré-

liberal por Mauro Barberis.  

                                                
126 José Guilherme Merquior, por exemplo, qualifica Montesquieu como liberal. Cf. MERQUIOR, José 
Guilherme. Liberalismo viejo e nuevo. Fondo de Cultura Econômica: México, 1993, p. 22-23.   
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  O problema dessa interpretação de Bobbio é que ele não percebe que, ao tomar as 

leis como obstáculos ao exercício da liberdade, ele não poderia concluir que a liberdade 

negativa consiste em fazer o que a lei indicar. Talvez seja mais preciso dizer que as leis 

limitam a esfera de amplitude da liberdade negativa, uma vez que o sistema normativo põe 

limitações ao exercício da ação. Esse fato, contudo, não chega a conduzir ao entendimento de 

que a liberdade negativa consiste em fazer o que tudo o que a lei determina.  

 O relacionamento entre o corpo normativo e a liberdade negativa é uma relação, 

inicialmente, de restrição. As leis aparecem como obstáculo ao exercício da liberdade 

negativa. No entanto, ao permitir a realização de muitas condutas, as leis relacionam-se mais 

de perto com a liberdade positiva. Bobbio parece não perceber que o estreito relacionamento 

entre a legislação e a liberdade negativa é de restrição, concluindo, equivocadamente, que a 

liberdade negativa consiste em fazer tudo que as leis permitem ou não proíbem. O fazer o que 

as leis permitem, na realidade, apresenta-se muito mais como uma característica da liberdade 

positiva. Assim, a análise empreendia por Barberis sobre a concepção de liberdade de 

Montesquieu é mais precisa que aquela empreendida por Bobbio. 

 As divergências aparecem, contudo, em função da estrutura adotada para análise 

da liberdade. Numa concepção triádica, modelo usado por Barberis, agir e querer, aspectos 

positivo e negativo, integram um mesmo conceito de liberdade. Ao tender a polarizar o 

conceito de liberdade, aproximando-se mais de Berlin, Bobbio está mais propenso a misturar 

os conceitos, como o fez por ocasião da análise das leis com a liberdade negativa.   

  Barberis assinala, ainda, um aspecto importante: o Estado, na tradição liberal, é 

visto como um impedimento à concretização da liberdade, na medida em que interfere na 

esfera de conduta humana. Esse antagonismo entre Estado e Liberdade irá produzir o 

fenômeno do Estado mínimo. É por considerar que o papel do Estado deve interferir o 
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mínimo possível na esfera de atuação dos indivíduos que se irá construir todo o arcabouço 

teórico necessário a uma justificação de um Estado com um mínimo de atribuições. 

  O receio de uma atuação estatal esmagadora e o zelo pela liberdade individual, 

mais do que pela liberdade do grupo, podem muitíssimo bem ser encontrados no famoso 

ensaio de Benjamin Constant sobre a liberdade dos antigos comparada à dos modernos.  

  A liberdade dos antigos, para Constant, está associada ao exercício coletivo, por 

toda a sociedade, da soberania. Trata-se de deliberar sobre guerra e paz, de votar as leis, de 

fiscalizar a ação dos magistrados, de firmar tratados127. É uma liberdade essencialmente 

política e muito aproximada do conceito de liberdade positiva. Liberdade para participar da 

vida política, para decidir sobre as questões de Estado, para atuar efetivamente como cidadão 

do Estado. 

 No entanto, Constant entendia que os antigos concederam uma primazia 

desnecessária a essa liberdade: privaram-se de comandar suas vidas pessoais. A invasão do 

Estado em questões privadas era acentuada a ponto de provocar a sujeição do indivíduo 

perante a autoridade da coletividade128. 

 Os modernos, em contrapartida, gozam de menores restrições em seus assuntos 

privados. Para Constant, a liberdade dos modernos significa para cada um o direito de se 

submeter apenas às leis, de não ser nem preso nem detido, nem condenado à morte, nem 

maltratado de algum modo, pelo efeito da vontade arbitrária de um ou de vários indivíduos. A 

liberdade dos modernos é também o direito de dizer sua opinião, de escolher sua profissão e 

de exercê-la, de dispor de sua propriedade, chegando até mesmo a dela abusar, de ir e vir sem 

pedir permissão ou dar satisfação de seus motivos129. 

                                                
127 Cf. CONSTANT, Benjamin. De la liberté des anciens comparée a celle des modernes. Disponível em: 
<<http://www.panarchy,org/constant/liberte.1819.html>> Acesso em 08.06.2003.  
128 Cf. CONSTANT, Benjamin. De la liberté des anciens comparée a celle des modernes. Disponível em: 
<<http://www.panarchy,org/constant/liberte.1819.html>> Acesso em 08.06.2003.  
129 Cf. CONSTANT, Benjamin. De la liberté des anciens comparée a celle des modernes. Disponível em: 
<<http://www.panarchy,org/constant/liberte.1819.html>> Acesso em 08.06.2003. O texto original, reproduzido 
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 É oportuno ressaltar o fato de Constant elencar o direito não apenas de dispor de 

sua propriedade, como até mesmo desse direito abusar como manifestação da liberdade para 

os modernos. 

 A liberdade moderna precisa ser livre de restrições. Precisa, no dizer de Constant, 

ser livre de restrições impostas por um indivíduo ou coletividade. Nesse sentido, a liberdade 

moderna é essencialmente uma liberdade negativa. A ausência de restrições é a tônica. 

 Por outro lado, a liberdade dos antigos, nitidamente política, apresenta-se como 

uma liberdade positiva. Liberdade para participar da vida política do Estado, a partir do 

exercício direto dos cidadãos. Os antigos buscavam a participação na vida em sociedade como 

ideal; os modernos, por seu turno, buscavam a segurança para tocar seus assuntos privados. 

 Assim como Berlin no séc. XX, Constant, no séc. XIX, preocupou-se com a 

repercussão que um modelo de liberdade antiga poderia gerar nas liberdades individuais. Se o 

indivíduo, na ânsia de participar da vida política de seu Estado, aceitasse submeter-se em 

todos os seus assuntos particulares e da esfera privada, estaria, na realidade, aceitando dar 

muito por uma recompensa pequena: a participação política valia menos que a liberdade 

individual. 

 É também interessante que Constant faça questão de nomear a liberdade política 

como liberdade dos antigos, em contraposição à liberdade individual, típica dos modernos. A 

própria escolha dos termos: antigos e modernos, deve-se não apenas a uma questão histórica, 

mas sobretudo à questão de evolução. A liberdade dos antigos merece ficar para trás, atada 

que está a uma época à qual não se pretende retornar. A liberdade dos modernos, por ser o 

passo adiante na concepção de liberdade, é que merece ser levada em conta. 

                                                                                                                                                   
no site aqui mencionado, diz o seguinte: “C’est pour chacun le droit de n’être soumis qu’aux lois, de ne pouvoir 
être ni arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d’aucune manière, par l’effet de la volonté arbitraire d’un ou 
de plusiers individus. C’est pour chacun le droit de dire son opinion, de choisir son industrie, et de l’exercer, de 
disposer de sa propriété, d’en abuser même; d’aller, de venir sans en obtenir la permission, et sans rendre compte 
de ses motifs ou de ses démarches.”  
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  A associação entre a liberdade dos modernos com as liberdades de cunho liberal é 

inevitável. O direito de associação, de ir e vir, de dispor de seus bens, todos eles são 

liberdades caras aos liberais. Magnífico exemplo desse caráter liberal dos direitos ou 

liberdades apontados por Benjamin Constant é precisamente o direito de propriedade: é amplo 

a ponto de permitir que dele se abuse. O direito de propriedade não deve sofrer imposições, 

posto que se admite que o indivíduo faça de seus bens o que melhor lhe aprouver. 

  Quentin Skinner, por sua vez, surge para colocar em xeque essa tradicional 

associação entre a liberdade negativa com o pensamento político liberal. Ancorando-se numa 

ampla análise histórica, apresenta um conceito de liberdade negativa encontrada no que ele 

chama de teoria neo-romana. 

 Os chamados autores neo-romanos, entre eles Harrington, Nedham, John Milton, 

Henry Neville e Algernon Sidney, escreviam num determinando contexto histórico: com a 

emergência da guerra civil inglesa em 1642, opositores da coroa lançaram mão de argumentos 

extraídos do pensamento romano clássico, reforçando o caráter republicano das instituições e 

defendendo a idéia de que o poder real é derivado do poder do povo. Por sua vez, quanto à 

concepção de liberdade, defendiam a idéia de Estado livre, situação na qual os cidadãos 

também deveriam ser livres. Segundo Skinner, essa teoria tornou-se um elemento precioso no 

combate a concepções patriarcais e contratualistas de governo.130 

 Tinham como opositores monarquistas figuras conhecidas do pensamento 

monárquico, como Robert Filmes e Thomas Hobbes. Hobbes, sobretudo, mostrou-se bastante 

interessado em criticar as teorias nas quais se associava o conceito de sociedade civil ao de 

Estado livre ou civitas libera131. 

 Abraçando a idéia de corpo político, eles entendem que, da mesma forma que os 

corpos humanos são livres na medida em que podem agir da forma como melhor lhes 

                                                
130 Cf. SKINNER, Quentin. Liberdade antes do liberalismo. São Paulo: Unesp, 1999, p.23 
131 Cf. SKINNER, Quentin. Liberdade antes do liberalismo. São Paulo: Unesp, 1999, p.21 
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aprouver, os corpos políticos somente são livres se dispuserem de autogoverno. No dizer de 

Skinner, um Estado é livre quando as ações do corpo político são decididas pela vontade de 

seus membros 132. 

 Assim, as leis elaboradas devem ter o consentimento de todos aqueles sobre as 

quais haverá de incidir, sob pena de afrontar-se a liberdade. Para tornar exeqüível essa 

participação popular, faz-se necessária uma assembléia nacional que represente o povo. Está 

claro, portanto, porque a teoria neo-romana é tão avessa aos ideais monarquistas tradicionais.  

 Um outro ponto do argumento dos teóricos neo-romanos é o de que, voltando à 

metáfora do corpo político, da mesma forma que um homem perde sua liberdade se estiver à 

mercê do poder de outro homem, um corpo político deixa de ser livre se estiver à mercê de 

poderes discricionários por parte daqueles que o governam ou se estiver à mercê do controle 

de um outro Estado133. Além do mais, viver num corpo político privado de liberdade significa 

viver igualmente desprovido de liberdade.134 

 A perda da liberdade, por seu turno, não precisa ser decorrente de uma constrição 

presente. É, na realidade, mecanismo muito mais sutil. Para um Estado deixar de ser livre e, 

como conseqüência, para os cidadãos dessa Estado também perderem a liberdade, não é 

necessário que haja um constrangimento real, bastando apenas que o corpo político esteja em 

situação tal que esse tipo de constrangimento possa vir a ser aplicado. É a mera possibilidade 

de sujeição que torna um Estado não-livre.135 

 Interessando mais de perto, os neo-romanos entendem, à semelhança das idéias 

liberais sobre liberdade, que a liberdade consiste na ausência de constrangimento. Diferem, 

                                                
132 Cf. SKINNER, Quentin. Liberdade antes do liberalismo. São Paulo: Unesp, 1999, p.33 
133 Cf. SKINNER, Quentin. Liberdade antes do liberalismo. São Paulo: Unesp, 1999, p. 49-50. 
134 Cf. SKINNER, Quentin. Liberdade antes do liberalismo. São Paulo: Unesp, 1999, p.56. 
135 Cf. SKINNER, Quentin. Liberdade antes do liberalismo. São Paulo: Unesp, 1999, p.62. 
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contudo, dos liberais, aos concluírem que o constrangimento ao qual se referem não é 

necessariamente uma opressão concreta, mas uma simples situação de dependência.136 

 Observe-se a reviravolta da concepção percebida por Skinner: a liberdade, nos 

Estados livres, consiste na possibilidade de não sofrer qualquer constrangimento, mesmo que 

esse constrangimento venha a ser simplesmente um estado de dependência. 

 Ou seja, a idéia de liberdade no sentido negativo é aqui tão aprofundada que 

sequer se faz necessário para caracterização do constrangimento ao exercício da vontade uma 

ameaça presente, bastando simplesmente a ameaça em potência. Poderes exagerados 

concedidos a um governo, mesmo que não utilizados, já são por si suficientes para 

caracterização do constrangimento. Qualquer ameaça, mesmo que possível, ao exercício do 

autogoverno é suficiente para suscitar a perda de liberdade. 

 Isso significa que a classificação de liberdade como positiva e negativa não é 

suficiente para identificação do pensamento liberal. É possível uma liberdade negativa estar 

associada a um pensamento de cunho mais republicano, como demonstrou Skinner. Do 

mesmo modo, pensadores liberais também fazem uso da liberdade positiva.  A forma triádica 

de liberdade é abraçada por teóricos liberais contemporâneos, como Rawls em seu Teoria da 

Justiça. E, como demonstrado, é possível identificar resquícios de uma concepção negativa de 

liberdade no pensamento de Hannah Arendt, por exemplo, numa inusitada aproximação com 

Berlin. 

 Ora, então como chegar à conclusão de que o conceito de liberdade que se defende 

é vital para a caracterização do liberalismo? Se as classificações são insuficientes para 

determinar se um pensamento é ou não liberal, que papel desempenhará o conceito de 

liberdade no liberalismo? 

 É possível sugerir duas respostas. 

                                                
136 Cf. SKINNER, Quentin. Liberdade antes do liberalismo. São Paulo: Unesp, 1999, p.70-72. 
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 A primeira delas diz respeito à liberdade negativa. Ora, a liberdade negativa deve 

ser entendida como ausência de constrangimento ou impedimento. A identificação do 

pensamento liberal pode ser dada analisando-se aquilo que vem a ser considerado 

constrangimento. Quais são os constrangimentos para o pensamento liberal? Aqui, a 

tributação aparece nitidamente como um desses constrangimentos. Numa concepção negativa 

de liberdade, tem-se que minha liberdade é afrontada na medida em que minha ação de gastar 

minhas riquezas da forma que melhor me aprouver vê-se limitada pela tributação. A 

tributação é, portanto, um desses constrangimentos a diminuir a liberdade, tomada em seu 

sentido negativo. 

 De forma análoga, a liberdade positiva é entendida como a liberdade para gerir sua 

própria vida. Está associada ao autogoverno e à vontade. Aliás, Bobbio já assinalara que a 

liberdade positiva é qualificativa da vontade, enquanto que a liberdade negativa qualifica a 

ação137.  

 Nesse caso, é possível identificar um pensamento liberal na medida em que se 

enxerga a tributação como uma afronta à vontade própria. Ora, para os liberais, a propriedade 

é bem supremo e será sempre contra sua vontade ver esse bem supremo sofrer a incidência da 

tributação. É a má vontade de pagar tributos o que faz com que, num conceito positivo de 

liberdade, a tributação seja vista como afronta. 

 Para os liberais, quer se adote o conceito negativo ou positivo de liberdade, a 

tributação, por invadir a propriedade particular, há sempre de ser considerada um problema. 

Quer porque não se pode dispor do patrimônio da forma mais ampla possível, uma vez que a 

tributação se coloca como um constrangimento ao exercício pleno da ação, quer porque a 

tributação não goza da aderência da vontade. 

                                                
137 BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996, p. 51. 
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 Disso resulta que a concepção de liberdade para os liberais e a tributação estão 

associadas à uma outra concepção, chamada por Macpherson de individualismo possessivo.  

 É o individualismo possessivo, atrelado que está à necessidade de não encontrar 

obstáculos para o gozo do direito de propriedade, o pano de fundo da relação entre liberdade e 

tributação para os liberais. 

 Daí ser equivocado o posicionamento de Ricardo Lobo Torres, ao entender que o 

tributo é preço da liberdade. Numa sociedade tipicamente liberal, o tributo haverá sempre de 

ser considerado obstáculo à liberdade e será pago de má vontade. Não é preço, é fardo. 

 

 

5.1.5. Concepção de Estado 
  

  

  A concepção de Estado, coerentemente, está relacionada com a própria concepção 

de liberdade e com o individualismo. Analise-se.  

 O ser humano, detentor que é da capacidade de decidir sua vida, de comandar suas 

ações, de não se subordinar às vontades alheias, senhor de si e de seus bens, ao Estado atribui 

apenas as funções imprescindíveis para manutenção desse perfeito estado de liberdade.  

 Está-se em meio ao Estado de cunho Liberal, cuja tônica concentra-se na adoção 

de intervenções mínimas na esfera de liberdade dos indivíduos-cidadãos. As atribuições 

conferidas ao Estado são apenas as essenciais. Daí se falar em Estado Mínimo. 

 Bobbio esclarece alguns pontos desse Estado Liberal, conforme se pode observar 

no trecho abaixo: 
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O Estado Liberal, que se contrapõe polemicamente ao Estado eudemonológico, é ao 

mesmo tempo laico com respeito à esfera religiosa e abstencionista com respeito à 

esfera econômica (e não por acaso é freqüentemente designado por um termo da 

linguagem religiosa: ‘agnóstico’). Também é designado como Estado de Direito 

(num dos vários significados desta expressão), não tendo fins externos que lhe 

provenham do não-Estado, não tendo outro fim senão o de garantir juridicamente o 

desenvolvimento o mais autônomo possível das duas esferas fronteiriças, ou seja.a 

mais larga expressão da liberdade religiosa e a mais larga expressão da liberdade 

econômica.138 

 

 Por eudemológico ele entende o Estado empreendido em prover a maior felicidade 

possível aos cidadãos, felicidade não apenas terrena, mas também extraterrena. O importante 

é observar que o Estado Liberal está comprometido com a garantia da maior liberdade 

econômica possível, o que se coaduna perfeitamente com a defesa ardorosa do direito de 

propriedade feita pelos liberais. 

 Merquior aponta, baseando-se em estudo de Guido de Ruggiero, uma distinção 

entre o liberalismo inglês e o francês quanto ao papel do Estado. O liberalismo inglês está 

essencialmente preocupado em buscar limitações ao exercício do poder pelo Estado139. O 

liberalismo de corte francês está mais preocupado em fazer com que o Estado garanta a 

igualdade perante a lei.140 

  Assim, as tarefas desse Estado Liberal são basicamente as necessárias para 

garantia do exercício da liberdade dos cidadãos, tais como a administração da justiça, numa 

visão bem lockeana, a elaboração das leis, o poder de polícia etc. 

                                                
138 BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e Sociedade. 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003, p.124. 
139 Aliás, como demonstra Quentin Skinner, a preocupação em criar limites à atuação do Estado, ou pelo menos a 
preocupação em impedir o surgimento de poderes arbitrários é compartilhada não apenas pelos teóricos neo-
romanos, como igualmente por John Locke. 
140 Cf. MERQUIOR, José Guilherme. Liberalismo viejo e nuevo. México: Fondo de Cultura Econômica,1993, 
p.30 
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 O importante é o que Estado Liberal é um Estado Mínimo. A necessidade que se 

tem de proteger a maior parcela possível de esfera privada das invasões da atuação estatal faz 

com que ao Estado se confira o menor número de parcelas possível. 

 O Estado Mínimo, ao exercer apenas algumas atividades, tem um espectro inferior 

ao Estado Social. Como conseqüência, o Estado Mínimo idealizado pelos liberais conduz a 

uma tributação menor. Essa tributação é menor precisamente porque não existem tantas 

atividades estatais a serem custeadas. 

  A tributação, no Estado Liberal, tende a possuir uma carga menor que aquela 

existente num Estado Social. Não por acaso, nos países social-democratas, notadamente os 

nórdicos, a carga tributária é das mais elevadas, precisamente porque o Estado de Bem-Estar 

Social implantado nesses países faz com que a gama de recursos necessários à manutenção do 

aparato estatal seja bem maior. 

 Observe-se, portanto, que há relação entre a proteção à propriedade e o Estado 

Liberal: o fato de esse modelo de Estado possuir um rol estreito de atividades, faz com que a 

carga tributária necessário a seu financiamento não seja grande. Como conseqüência, o direito 

de propriedade sofre a menor invasão possível. 

 O Estado Liberal, ao tempo em que confere aos cidadãos a maior esfera possível 

de liberdade, também invade o menos possível a propriedade particular. O liberalismo, 

portanto, vem justamente reforçar a defesa do direito de propriedade e da liberdade, liberdade 

essa não raras vezes entendida como liberdade para dispor de seu próprio patrimônio e de si 

mesmo, como se patrimônio fosse, conforme já visto no pensamento de Locke. 
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5.1.6. O Liberalismo embutido 

 

 Muito embora os autores não necessariamente se apercebam de que estão a repetir 

primados de um modelo essencialmente liberal de política, é possível, sim, identificar alguns 

traços liberais na doutrina brasileira sobre o confisco. 

 Comece-se com a própria denominação que se está dando à concepção de 

confisco: concepção quantitativa. Ora, essa angústia aritmética dos doutrinadores, em tentar, a 

todo custo, estabelecer parâmetros para a mensuração do quantum confiscatório bem parece 

um resquício do que Macpherson chamou de individualismo possessivo. 

 A necessidade de precisar o quanto o Estado pode invadir a propriedade, por meio 

de tributos, definindo os limites da carga tributária é uma preocupação que demonstra uma 

nítida primazia do direito de propriedade, num tempo no qual este direito já foi repaginado 

pela função social a ele atribuída. 

 Centrar a análise no quantum é focar a tributação como o preço a ser pago pela 

liberdade. É claro que esta frase, já célebre, permite várias interpretações: pode ser o preço a 

ser pago para que o Estado haja na proteção dos direitos dos indivíduos, garantindo a 

liberdade desejada, como pode, nefastamente, ser interpretada como o preço a ser pago por 

alguns para garantia de sua liberdade –– aqueles que não podem pagar tributos não obteriam o 

mesmo espaço de liberdade daqueles que têm condições de arcar com os impostos. Esta 

última, é bem verdade, é uma interpretação drástica e desvirtua o teor liberal com que os 

liberais clássicos quiseram se expressar. Todavia, tem o mérito de mostrar que, ao se 

estabelecer uma reciprocidade entre tributo e grau de liberdade, com base num mercado de 

trocas, os que não podem pagar não teriam como pagar a liberdade garantida pelo Estado... 
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 Como a doutrina toda se ocupa da análise desse quantum, e somente da análise 

desse quantum, é possível dizer que o direito de propriedade impregna o horizonte doutrinário 

a ponto de impedir a análise da questão por outros ângulos. 

 É o que ocorre, por exemplo, quando Horvath afirma que só se pode analisar 

confisco no aspecto material-quantitativo da hipótese de incidência tributária, mas inclui a 

competência como um outro elemento. Esse espectro liberal de primazia do direito de 

propriedade, mesmo que o autor não se aperceba disso, impediu-o de observar que, ao 

acrescentar a competência, a análise haveria de ampliar-se para os aspectos pessoal e 

substancial da hipótese de incidência. 

 Baleeiro, por outro lado, toma a propriedade como atributo da personalidade. Ora 

pois: não há de lembrar as afirmações de Locke? Mesmo ao mencionar a função social, estaria 

ou não esta função mais associada à necessidade de que cada indivíduo, para desenvolver sua 

personalidade, carecer de propriedade? Fica nítido que Baleeiro centra sua análise na defesa 

do direito de propriedade. 

 Ives Gandra aparenta ser um mais radical defensor da propriedade: o confisco 

poderia exsurgir da soma de todos os tributos, e não de apenas um tributo, isoladamente. 

Aliás, ao promover, como ele o fez, um Congresso sobre Direitos Fundamentais do 

Contribuinte onde o confisco aparece como uma das questões para debate, não estaria optando 

por uma visão na qual um certo antagonismo entre Estado e contribuinte está presente, dada a 

necessidade deste ter que opor àquele os direitos fundamentais, nos quais se inclui a 

propriedade? 

 Derzi, por seu turno, relaciona confisco com outras formas de transferência de 

bens de particulares para o Estado: o confisco enquanto pena e a desapropriação. Essa tensão 

entre Estado e particular é bem uma característica de um pensamento liberal. 
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 Mas, o que se quer dizer com isso tudo? Chamar todos esses autores de liberais, 

vinculá-los a determinada corrente do pensamento político-econômico? Não, de modo algum. 

Pretende-se, na realidade, mostrar que a herança liberal, que está na gênese dos direitos 

individuais, desfoca a análise sobre o confisco de tal forma que uma porção de outras 

questões, que bem poderiam ser formuladas, são simplesmente ignoradas: veja-se bem, 

ignoradas, não desprezadas ou escanteadas. Sequer se se apercebe de que outros ângulos 

podem ser explorados. 

 Exemplifique-se: um tributo instituído por pessoa não competente poderia ser 

taxado de confiscatório, mesmo sendo a alíquota ínfima, incidente sobre uma base de cálculo 

muito delimitada? O direito de repetição ao indébito, daí advindo, não se relacionaria à 

impertinência da cobrança? Uma taxa instituída em função de um serviço público não 

ofertado não poderia ser confiscatória, no sentido de que seria simplesmente indevida?  

 Imagine-se a seguinte situação: uma alíquota de imposto territorial urbano de 45% 

teria o condão de aniquilar a capacidade contributiva de um bilionário que possui uma única 

casa, no valor de  cem mil reais, nesse município? Há a necessidade de aniquilamento da 

capacidade contributiva para se falar em confisco? 

 A resposta seria não, não há. O confisco pode ser considerado uma categoria 

jurídico- positiva oposta ao tributo. Tributo seria uma categoria limitativa, no sentido de que, 

para receber tal classificação, precisa-se preencher requisitos formais e materiais. Confisco, 

em contrapartida, seria a categoria residual: absorveria essas situações em que as falhas legais 

impedem que a figura instituída pudesse ser tida como tributo, por lhe faltar requisitos 

materiais ou até mesmo formais. O tributo lança-se na esfera do devido, do permitido, do 

obrigatório; o confisco, na esfera do indevido e do proibido. Nesse sentido, é possível 

encontrar deformações em qualquer dos aspectos da hipótese de incidência tributária, não 

apenas do quantitativo. 
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5.2. O segundo fator: a opressão fiscal 
 
 
 
 É de se indagar a respeito das razões que levaram a doutrina tributária, e não 

apenas a brasileira, como já visto, a preocupar-se tão avidamente com o aspecto quantitativo 

da caracterização do confisco. 

 Como mencionado, é possível delinear dois grandes motivos, embora não se possa 

dizer que inexistem outras razões para tal comportamento. O primeiro motivo é de caráter 

ideológico, está relacionado com uma teoria política em particular: trata-se da influência do 

pensamento liberal no trato das questões tributárias e já fora abordado anteriormente. O 

segundo motivo é de ordem histórica e sociológica: trata-se das constantes expressões de 

opressão fiscal no curso da história.  

  A presente seção abordará brevemente a relevância da opressão fiscal como 

elemento que, se não chegou a suscitar, notadamente alimenta o sentimento de receio de 

tributação exagerada .   

 Esse receio de que os governos cobrem tributos de maneira excessiva não é 

infundado. Os tributaristas não estão todos acometidos por uma espécie de delírio coletivo 

que lhes turva as idéias: historicamente, várias foram as manifestações de revoltas fiscais, ou 

de revoltas embaladas por um sentimento de opressão fiscal. Esses eventos são 

particularmente numerosos e caracterizam-se pelo seu cunho democrático –– democrático 

num sentido ordinário, evidentemente –– visto que desconhecem fronteiras e não se limitam a 

épocas distintas: permeiam a história, animam-na, suscitam revoltas, induzem autores a 
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escrever dúzias de páginas rechaçando a sanha fiscal dos governos141, constituem, enfim, mais 

que um simples parágrafo dos livros de história. 

 No Evangelho, por exemplo, o próprio Cristo fora desafiado a discorrer sobre a 

legitimidade dos tributos pagos a César142. Sabiamente, afastou-se da controvérsia: seu Reino 

não era deste mundo. O interessante nessa passagem bíblica é o fato de apresentar um 

sentimento de revolta presente entre os judeus. Além de sofrerem a dominação romana, 

precisavam pagar tributos de valores por eles considerados excessivos. Não era apenas o jugo 

romano que inquietava os judeus: o sentimento de que estavam sendo vítimas de uma 

opressão fiscal fazia com que vissem os cobradores de impostos como pecadores e 

transgressores da lei. O próprio Mateus, coletor de impostos e um dos doze, sofreu um 

processo de conversão iniciado pelo convite feito por Jesus. Aliás, a escolha de Levi, para os 

judeus um reles pecador, levou o próprio Jesus a esclarecer que viera curar os doentes, num 

sinal nítido de que Cristo considerava Mateus um pecador143.  

  Ainda a respeito dessa passagem do Novo Testamento, André Barilari lembra a 

importância do sistema de impostos já na época de dominação romana de Israel: o simples 

fato de a pergunta dos fariseus ter sido citada pelos três evangelhos sinóticos já denota o grau 

de importância das questões fiscais entre a população da época. A resposta de Jesus, ainda 

segundo Barilari, aponta para uma laicização do fenômeno fiscal.144 Essa idéia de laicização é 

particularmente importante, sobretudo porque as teorias de direito natural sofrem profunda 

influência religiosa. Como a tributação não é objeto de preocupação teológica, é comum que 

                                                
141 Faça-se um exercício curioso: no famoso livro de Thomas Paine, The rights of man, foi possível identificar 
nada menos que 278 referências a impostos ou tributação no corpo do texto. Para chegar a esse número, utilizou-
se a versão digital do livro, em formato pdf, e procedeu-se à busca pela palavra tax: obtive-se 279 respostas, 
incluindo as palavras tax, taxes e taxation. Descartou-se apenas a palavra syntax. Esse livro é particularmente 
interessante porque se trata de uma defesa da Revolução Francesa ante os ataques perpetrados por Burke e 
demonstra o quão imbricada de preocupações fiscais estava a Revolução Francesa. Outro livro, esse francês, 
demonstra um pouco dessa desconfiança para com o direito tributário. Reunindo autores diversos, das mais 
variadas épocas, traz excertos de teorias contra o imposto. Cf. LAURENT, Alain (ed). Théories contre l´impôt. 
Paris: Les Belles Lettres, 2000. 
142 Mt. 22, 17-21; Mc. 12, 14-17 e Lc. 20, 21-25. 
143 Cf. Lc. 5, 27-32. 
144 BARILARI, André. Le consentement à l’impôt. Paris: Presses de Sciences Po, 2000, p. 24. 
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os jusnaturalistas transponham as questões fiscais para um plano inferior ao direito natural. 

Locke, por exemplo, adota nitidamente esse procedimento: o direito de propriedade estava 

assegurado no estado da natureza; a tributação, em contrapartida, viria com o estado civil. É 

fruto de convenções. Nesse mesmo sentido, Klaus Tipke chega a afirmar que não há um 

direito tributário natural.145 Nem poderia. A tributação surge com o crescimento do aparato 

estatal e o direito tributário aparece como instrumento de regulação dessas cobranças. O 

direito natural é anterior ao Estado. O jusnaturalismo não comporta a hipótese de um direito 

tributário natural. 

 Não é apenas na Bíblia que podem ser encontrados exemplos de opressão fiscal. 

Sem a pretensão de fazer uma longa retrospectiva histórica das revoltas fiscais, é possível 

citar algumas que, pela sua relevância, certamente reforçam a idéia de que os governos 

tributam excessivamente: nos EUA, pode-se citar a revolta do chá como cerne do movimento 

de independência americana; na Europa, a carga tributária atribuída ao terceiro estado foi 

objeto central para suscitar a Revolução Francesa; no Brasil, a Confederação do Equador e a 

Inconfidência Mineira são os germes do processo de independência. 

   A revolta do chá, nos Estados Unidos, é fenômeno particularmente interessante. 

Inconformados com a taxação imposta pelos ingleses, os americanos simplesmente destruíram 

várias caixas de chá, vestidos de índios.  

 A opressão inglesa não estava relacionada com o valor cobrado, mas sobretudo 

com a impertinência da cobrança. O sentimento de revolta americano era motivado pela 

desigualdade do tributo cobrado: impunha-se sobre os ombros americanos exigências que não 

eram feitas aos ingleses. Havia sobretudo um tratamento desigual. 

 De maneira análoga, a Revolução Francesa foi impulsionada pela percepção, por 

parte da burguesia, de que o clero e a nobreza possuíam privilégios fiscais. O fato de arcarem 

                                                
145 TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça fiscal e princípio da capacidade contributiva.  São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 20. 
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sozinhos para a manutenção dos gastos e desmandos públicos gerava um sentimento de 

revolta e de injustiça. Feria a igualdade apregoada pela Revolução fazer incidir sobre um 

estamento apenas o ônus de manter a nação. 

 Essas idéias liberais foram importadas pelo Brasil em suas manifestações de 

insurreição. No caso brasileiro, o endividamento português levava à cobrança de impostos 

excessivamente. A derrama, no séc. XVII, era bom exemplo disso. Diante de tal quadro, 

pipocavam revoltas. 

 A Inconfidência Mineira foi um bom exemplo de revolta suscitada pela opressão 

fiscal. De igual modo, a Confederação do Equador também fora fruto de um momento de 

cobrança exagerada de tributos. 

 Esses exemplos, longe de serem exaustivos146, apenas denotam que há um fator 

sociológico, histórico, na preocupação com a tributação exagerada. A inquietação quantitativa 

ancora-se em razões históricas: houve muita opressão tributária no decorrer da história.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
146 Diz-se, inclusive, que Locke escreveu sua teoria da propriedade para evitar a tributação arbitrária. 
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CAPÍTULO 6 – PRINCÍPIOS CORRELATOS 

 

6.1. Confisco e Liberdade 
 

 

  Quando se analisa a relação entre tributação e liberdade, pode-se perceber o grau 

de reticência com que a tributação é encarada. Como dito, há uma percepção da liberdade 

como liberdade negativa, como ausência de obstáculos para realização dos empreendimentos 

humanos. Mesmo para aqueles que adotam uma fórmula triádica, lastreados na posição de 

MacCallum, a ausência de impedimentos encontra-se igualmente presente. Pois bem, uma 

possível forma de encarar a tributação é justamente enxergá-la como um obstáculo para a 

efetivação da liberdade. Os indivíduos não se sentem livres porque o tributo pago impede-os 

de realizarem aquilo que eles desejavam. Indo mais além, ou melhor, voltando para a tradição 

neo-romana de liberdade, de que fala Skinner –– que não deixa de ser uma liberdade negativa 

também –– a simples existência de uma legislação tributária impositiva pode ser percebida 

como um impedimento, uma dependência, a exemplo do escravo à mercê da boa vontade de 

seu senhor.147 

 Para evitar essa carga de má vontade com a tributação, alguns autores apontam a 

necessidade de consentimento para a incidência de quaisquer restrições sobre o direito de 

propriedade. É o que propõe John Locke, por exemplo. Esse consentimento impediria 

justamente a estipulação de tributação arbitrária. Na principiologia tributária, esse 

consentimento pode ser encontrado não apenas na representação parlamentar instituidora das 

                                                
147 Cf. SKINNER, Quentin. Liberdade antes dos Liberalismo. São Paulo: Unesp, 1999, passim. 
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leis, no princípio da legalidade, como também no princípio da anualidade, muito embora este 

não seja adotado no Brasil. 

  Todavia, mesmo a aprovação parlamentar das leis instituidoras de tributos não 

obsta o sentimento de perda da liberdade diante do caráter coercitivo da tributação. Há não 

apenas sentimento, mas real ressentimento. A fórmula lockeana de aprovação popular, mesmo 

que resultante de uma representação parlamentar, não tem o condão de impedir a má vontade 

tributária. 

 Que a dogmática jurídico-tributária lida com esse ressentimento, com o qual se 

defronta qualquer funcionário do fisco, procurando contorná-lo, crê-se ser possível de 

demonstrar. Não fosse assim, por que toda a preocupação de extrair a consideração da 

vontade da prática tributária? Por que o elemento gerador do tributo é um fato concretizado e 

não um ato? Por que a capacidade tributária independe da capacidade civil, justamente 

quando seria esta a conferir o status de consciência dos atos praticados? Por que a necessidade 

de se afastar concepções civilísticas no tratamento das obrigações tributárias? Seria 

meramente para demarcar o território do direito tributário? Ou seria porque a obrigação civil 

está por demais impregnada de uma carga volitiva que o direito tributário, por motivos de 

ordem prática (a necessidade de arrecadação), vê-se obrigado a desconsiderar? Por outro lado, 

se os tributaristas percebem essa relação entre tributação, liberdade e vontade ao analisarem 

as categorias jurídicas que lhe são caras, é algo cuja demonstração se torna muito mais 

problemática. 

  Macpherson pode explicar esse ressentimento. Ele é resultante do individualismo 

possessivo vigente na sociedade não apenas da Inglaterra do século XVII, época de Hobbes e 

Locke, mas igualmente na sociedade atual. 

  A frase famosa de que o tributo é o preço que se paga pela liberdade, empregada 

no sentido de que o Estado garante aos cidadãos a liberdade de que eles necessitam, não se 
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intrometendo nos assuntos privados, contém um paradoxo. Esse paradoxo é a percepção da 

própria tributação como limitadora da liberdade, não como garantidora dela. Como pode um 

obstáculo à liberdade garanti-la?   

 Nesse toar, se o próprio tributo é encarado como obstáculo à concretização da 

liberdade, o confisco, enquanto prestação pecuniária indevida, atenta ainda mais contra a 

liberdade. 

 Na concepção quantitativa, o confisco é expressão de opressão e afronta, 

inegavelmente, a liberdade. No entanto, mesmo adotando o entendimento  de que confisco é 

categoria antípoda ao tributo, tem-se que a liberdade é igualmente afrontada. 

 Há uma relação estreita entre liberdade e legalidade. A legalidade delimita a esfera 

do permitido e do obrigatório e esclarece a extensão do proibido. O confisco, enquanto 

contrariedade a direito, enquanto norma inválida, enquanto exação indevida, fere a esfera de 

liberdade constitucionalmente assegurada. Desta feita, o confisco é, sim, uma afronta à 

liberdade. 

 O exigir comportamento em desrespeito à legalidade, quer formal quer material, 

invade a esfera de atuação livre dos cidadãos para impor-lhes uma conduta incompatível com 

o ordenamento jurídico. 

 Como o confisco, à semelhança do tributo, é norma (embora norma inválida), goza 

de presunção de validade. Até que se constate, que se desmascare a real natureza da prestação 

exigida, o confisco vai passando, incólume, como tributo. 

 Por conta disso, a ofensa à legalidade e à liberdade ocasionadas pelo confisco é 

gritante porque se utiliza da própria legalidade, ao menos formal, para se fazer exigir. O 

confisco vem montado num cavalo de tróia. Aparentemente, é inofensivo, até que se descubra 

seu grau de periculosidade.   
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 Mesmo se se adotar um modelo de liberdade política nos termos da construção 

arendtiana, de liberdade calcada no espaço da intersubjetividade e de expressão da ação, da 

atividade política, poder-se-á perceber que o confisco continua a ser uma ofensa à liberdade. 

 Isso ocorre porque, adotando-se o modelo das condições humanas de Arendt, o 

tributo passa a ser expressão da ação, é uma espécie de ação, de gesto politicamente 

considerado. Como o confisco, enquanto não descoberto, se traveste de tributo para se fazer 

exigir, essa ação que seria o pagamento do tributo perde seu teor de politização e passa a ser 

mecanismo de engodo. No pensamento de Arendt, o homem é livre e a ação é expressão da 

liberdade. Encarando-se o tributo como manifestação da ação –– paga-se tributo por já ser 

livre, não para ser livre –– há, na conduta de pagar o tributo, uma liberdade imbricada. No 

entanto, se o que se paga for confisco, a ação –– entendida nos termos de Arendt –– não é 

expressão da liberdade.  

 Assim, não há escapatória: o confisco fere a liberdade. Esse é um ponto no qual a 

concepção de confisco aqui defendida e a concepção de confisco quantitativa se encontram. 

Ambas, por motivos distintos, entendem a ocorrência de afronta à liberdade pelo confisco. 

 

6.2. Confisco e  Legalidade 
 

 

 O princípio da legalidade, enquanto garantidor de uma ordem tributária segura, e 

manifestação da vontade do povo, por meio da eleição dos congressistas, é sempre 

considerado um dos pilares do Estado Democrático de Direito. 

  O papel cabível à legalidade, em sua relação com o confisco, por sua vez, vai 

sofrer influência fortíssima do conceito de confisco que se adota. 
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 Se se adotar a concepção de cunho mais tradicional, que está centrada na 

quantificação como problema primaz das questões confiscatórias, a legalidade tem papel de 

caráter secundário, emergindo a capacidade contributiva e o direito da propriedade como os 

mais importantes esteios do problema confiscatório. 

 Por outro lado, se se entender como confisco a categoria antípoda ao tributo, cuja 

pretensão à prestação pecuniária se dá em contrariedade a direito, a legalidade surge como o 

princípio de maior relevo para a análise do confisco. 

 Isso ocorre porque o princípio da legalidade, tanto em seu prisma formal, quanto 

em seu prisma material, se torna o limiar da permissibilidade da exação: se em conformidade 

com a Constituição e legislação infraconstitucional, notadamente as leis complementares (a 

exemplo do que ocorre com o ISS e o ICMS), tem-se como legal a pretensão estatal, surgindo 

efetivamente a figura do tributo (posto que não é possível considerar tributo algo indevido). 

Se, por outro lado, por deformidade na norma tributária, em lugar da emergência do tributo 

surge figura que afronta qualquer dispositivo que seja da Constituição, tem-se como indevida 

a pretensão, surgindo, em lugar do tributo, a figura do confisco. 

 O confisco se coloca sempre sob o pálio da ilegalidade. Sua contrariedade a direito 

impede que se abrigue sob o manto do princípio da legalidade. 

 Não são somente fragilidades formais na lei e na norma tributárias aquelas 

conducentes ao confisco. As questões de fundo, de direito material, que dizem respeito ao 

substrato jurídico das exações, também são passíveis de ensejar o surgimento do confisco.  

 Assim, o princípio da legalidade, entendido como princípio que garante a 

obediência aos ditames do ordenamento jurídico, torna-se o princípio basilar das questões 

confiscatórias. 

 Mais do que nunca, o não estar obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, 

senão em virtude de lei está associado ao problema do confisco. 



 

 
 

143 

 Lembrando-se que tanto o tributo como o confisco constituem normas de conduta, 

o comportamento estabelecido nessas normas será exigível ou não a depender da análise da 

legalidade. Se condizente com o desenho tributário constitucional, tem-se que a categoria da 

qual se trata é o tributo, e, portanto, legal a exigência do comportamento. Surge, efetivamente, 

a obrigação tributária.  

 Por outro lado, constatada a desnaturação da norma tributária, por ofensa a 

preceito constitucional ou infraconstitucional, a categoria emergente é o confisco e ilegal a 

pretensão estatal. A conduta estabelecida na norma instituidora de confisco não é exigível, 

não gera obrigação tributária. Se se a exige, essa exigência decorre muito mais da presunção 

de validade, da presunção de constitucionalidade das normas, do que de qualquer mérito que 

lhe seja inerente. 

 O princípio da legalidade, em sua relação com o confisco, atua, ainda, como figura 

legitimadora da tributação. Trata-se não apenas de instituir tributos por meio de um 

instrumento, a lei, mas de fazê-lo com a preocupação de que o tributo se coadune com o 

desenho constitucional tributário. Respeita-se, desta feita, a Constituição como cerne do 

ordenamento jurídico. O contribuinte passa a ter a certeza de que o tributo que lhe é exigido 

atende aos dispositivos constitucionais.  

 Nesse contexto de respeito à Constituição, torna-se mais fácil perceber o papel 

eminentemente político da tributação: o dever de pagar tributos é encarado como exercício de 

uma cidadania fiscal consciente da necessidade de contribuição para os gastos públicos, 

contribuição essa radicada nos exatos limites estabelecidos pelos constituintes e pelo 

Congresso, nas reformas constitucionais. 

 Ao contrário do que pretende a corrente mais liberal, num contexto de absoluto 

respeito à legalidade tributária, o contribuinte não paga os tributos para se ver livre do Estado, 

mas em razão de uma compreensão do papel ao Estado atribuído. O respeito à legalidade 
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tributária, num reforço da cogência constitucional, conduz a um estado de maior legitimidade 

da tributação. 

 O gesto econômico que é o pagar tributos, num plano liberalesco, passa a ser um 

gesto essencialmente político: é conduta política expressada economicamente. 

 A legalidade tributária, nesse cenário, em lugar de ser mero instrumento da 

abstração da vontade como elemento integrante do suporte fático do tributo (é a história do 

tributo como prestação pecuniária compulsória),  o legitima, tornando-o mais compreensível e 

palatável. 

  Daí não se pretende, contudo, que a cidadania fiscal emergente de um maior 

respeito à legalidade tributária seja acrítica e alienada. Muito pelo contrário: a cidadania fiscal 

decorrente de um respeito maior à Constituição é mais participativa, atuante, bem-informada. 

Embora consciente de que a tributação seja necessária, fiscaliza a atuação legislativa e 

administrativa no intuito de evitar ilegalidades. A cidadania fiscal conscientemente exercida é 

“fiscal” não por se referir exclusivamente a questões fiscais e de financiamento do Estado. É 

fiscal porque fiscaliza a atuação legislativa e executiva na instituição e arrecadação de 

tributos. Serve, portanto, como muro para a ocorrência de confisco.  

 

6.3. Confisco e Capacidade Contributiva 
 
 
  

  A relação entre confisco e capacidade contributiva é extremamente estreita, em 

função da própria definição mesmo que se confere ao confisco. Confisco, segundo a corrente 

que no decorrer deste trabalho se vem chamando de dominante, é uma afronta à capacidade 

contributiva, a ponto de chegar a aniquilá-la ou dela retirar uma parte substancial. 
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 Por conta disso, as buscas para os limites confiscatórios apresentam-se como uma 

delimitação do que a própria capacidade contributiva pode suportar. Isso acontece porque, ao 

se fixar uma alíquota ou definir um parâmetro qualquer a partir do qual um tributo passa a 

assumir a feição confiscatória, o que se está a fazer, na realidade, é fixar o ponto até onde um 

tributo pode ir, sem ofensa à capacidade contributiva. 

 A doutrina tradicional subdivide a capacidade contributiva em  objetiva e 

subjetiva. A capacidade contributiva objetiva denota uma situação detentora de um signo 

presuntivo de riqueza. É preciso, portanto, que uma determinada situação seja apta a revelar 

um aspecto econômico sobre o qual possa incidir a tributação.148 

 Nesse sentido, todo tributo (notadamente imposto, contribuições sociais e de 

melhoria, na medida em que nesta há um acréscimo patrimonial decorrente da valorização 

imobiliária) carece de capacidade contributiva objetiva, sob pena de a própria materialidade 

da norma tributária se vir prejudicada. O sistema tributário brasileiro não permite que se 

institua tributo sem que haja um signo presuntivo de riqueza (a detenção de propriedade, o 

ganho financeiro, a comercialização de bens e serviços, a utilização, mesmo que potencial, de 

um serviço público etc), posto que disso resultaria a inexistência de critério mensurador 

condizente com o princípio da isonomia. Se um tributo fosse instituído em função da altura ou 

da idade, não haveria o que mensurar. Sequer se poderia falar, de um ponto de vista técnico, 

em alíquota, posto que a alíquota é, no dizer de Aires Barreto, “a proporção a ser tomada da 

base de cálculo”149.  

  É óbvio que não se pode tomar 10 cm da altura de alguém, tampouco 5 anos de 

uma determinada idade ou 15 kg de um determinado peso, porque a base de cálculo não 

denota riqueza. Ofenderia, simplesmente, a isonomia, pois se instituiria um critério 

                                                
148 Cf. COSTA, Regina Helena. Princípio da Capacidade Contributiva. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2003,  
p.27. 
149 BARRETO, Aires. Base de cálculo, alíquota. 2 ed. rev. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 58. 
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discriminador não afeito ao objetivo colimado: o de receber uma determinada quantia, a título 

de imposto. É imprescindível que haja um símbolo presuntivo de riqueza para, aplicando-se 

uma determinada alíquota à base de cálculo, se extraia uma quantia a ser paga. A capacidade 

contributiva objetiva é pressuposto para a tributação, portanto. Impostos e contribuições 

diversas, inclusive as de melhoria, seriam tributos fundados na capacidade contributiva, aqui 

entendida em seu aspecto objetivo. 

 Fala-se ainda em tributos graduados pela capacidade contributiva, como as taxas. 

Diferenciam-se as taxas dos tributos fundados na capacidade contributiva porque nestes a 

situação imponível (o fato gerador, para se utilizar a expressão corriqueira) é designadora de 

uma riqueza. As taxas, no entanto, não exigiriam essa situação. No dizer de  Domingues de 

Oliveira: 

 
Os tributos graduados pela capacidade contributiva têm como fato gerador um fato 

da administração pública –– o serviço público, e não uma manifestação de riqueza 

do contribuinte; sofrem a incidência do princípio apenas na quantificação da 

correspondente obrigação (bases de cálculo ou alíquotas variáveis em função de 

situações subjetivas do contribuinte, conexas com o custo dos serviços públicos, 

como a área do estabelecimento do contribuinte sujeito a licença de localização ou 

inspeção, o número de cômodos de imóvel residencial do contribuinte destinatário 

de coleta de lixo ou esgoto domiciliar, a sofisticação de equipamento sujeito a 

registro ou aferição, etc.)150 

 
 A capacidade contributiva mencionada no texto é, nitidamente, a capacidade 

objetiva. No entanto, é preciso frisar que, mesmo nas taxas, há a necessidade de a base de 

cálculo referir-se ao custo do serviço oferecido ou prestado. É o valor do serviço que será 

levado em conta: há, necessariamente, um signo econômico envolvido. Esse signo não será 

                                                
150 OLIVEIRA José Marcos Domingues de. Direito tributário: capacidade contributiva. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1998, p. 115. 
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presuntivo de riqueza, nas taxas, porque, em se tratando de tributo não vinculado, não 

mensura atividade praticada pelo contribuinte. Todavia, continuará exigindo um signo 

econômico. O serviço prestado há de ter um valor, o qual será utilizado como parâmetro para 

base de cálculo e alíquotas. Haverá, sempre, de ser um situação econômica, quer praticada 

pelo contribuinte, quer praticada pelo Estado.151 

 A capacidade contributiva subjetiva, por seu turno, é a capacidade individual para 

arcar com os tributos, na medida de suas condições econômicas. Mesmo os tributos 

vinculados a uma atuação estatal exigem capacidade subjetiva, porque não faz sentido taxar 

uma pessoa miserável, por exemplo. Não é à toa que se concede isenção de pagamento de 

taxas.  

 Feitas essas considerações sobre capacidade contributiva, passe-se ao estudo de 

sua relação com o confisco tributário.  

  Para alguns, a capacidade contributiva subjetiva oferece o limite da imposição 

estatal, relacionando-se ao confisco precisamente porque este gera uma cobrança acima desse 

limite152. 

 Se se considerar como confiscatória a cobrança exacerbada, então a capacidade 

contributiva relativa (ou subjetiva) oferece os limites para a tributação. 

 O equívoco da posição dominante a respeito do confisco não está em considerar 

esse tipo de situação como confiscatória: está em pretender que apenas esse tipo de situação 

gere confisco. 

 Tomando o confisco como categoria antípoda ao tributo; como norma jurídica 

inconstitucional e, portanto, inválida; como exação indevida, a capacidade contributiva não 

precisa ser ferida de morte, para haver a ocorrência de confisco. 

                                                
151 Cf., nesse sentido, BARRETO, Aires. Base de cálculo, alíquota. 2 ed. rev. São Paulo: Max Limonad, 1998, 
p. 84 e seguintes. 
152 Cf. COSTA, Regina Helena. Princípio da Capacidade Contributiva. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2003,  
passim.   
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 Como a conceituação de confisco aqui proposta se expande para todos os aspectos 

da hipótese de incidência tributária, não se limitando ao aspecto material-quantitativo, mesmo 

que tão somente arranhada a capacidade contributiva, ainda assim se estaria falando de 

confisco. 

  É caso de uma taxa instituída por pessoa incompetente: o valor da taxa pode ser 

meros centavos e, mesmo assim, haveria uma ofensa à capacidade contributiva, mesmo que 

mínima. 

 Com isso, afasta-se do núcleo conceitual do confisco a presença de aniquilamento 

ou ofensa grave à capacidade contributiva relativa. Pode haver confisco em situações nas 

quais a capacidade contributiva sofra um pequeníssimo abalo.  

 A inexistência de capacidade contributiva objetiva (ou absoluta) também gera 

confisco, porque não se pode tributar uma situação destituída de expressão econômica. Seria o 

caso de um imposto literalmente per capita, cobrado por cabeça, sem qualquer signo 

presuntivo de riqueza.  

 Ao contrário do posicionamento tradicional (e para alegria dos liberais), a 

capacidade contributiva não pode sequer ser arranhada: toda tributação há de ser devida e 

consentânea com a Constituição Federal, sob pena de transmudar-se para confisco. 

 

6.4 Confisco e Extrafiscalidade 
 
  

  Outro problema para a qualificação do confisco é sua relação com a 

extrafiscalidade. 

 Regina Helena Costa faz uma síntese do problema, apontando que há aqueles que 

entendem que a extrafiscalidade ofende a capacidade contributiva e aqueles que afirmam estar 

presente a capacidade contributiva também nos tributos extrafiscais. 
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 Klaus Tipke, por exemplo, entende a extrafiscalidade como violador da capacidade 

contributiva: 

 
Em todos os lugares do mundo certamente encontram-se normas extrafiscais 

(intervencionistas, dirigistas, regulatórias, instrumentais) em leis tributárias, Elas 

violam o princípio da capacidade contributiva, especialmente por motivos de política 

econômica, cultural, sanitárias, ambiental. A maioria dessas normas beneficia grupos 

específicos de contribuintes; por isso são chamadas de incentivos fiscais ou 

subvenções fiscais. Há, porém, normas que, desviando-se do princípio da capacidade 

contributiva, provocam ônus adicionais, tais como normas que proíbem a 

compensação de prejuízos. Porém não apenas normas específicas inseridas em leis 

tributárias, mas também impostos, como tais, podem perseguir precipuamente  

finalidades extrafiscais, como o imposto sobre bebidas alcoólicas, o imposto sobre o 

tabaco, o imposto ambiental, o imposto sobre cães etc. 153 

 
 Nessa mesma toada encontram-se Sacha Calmon e Giuliani Fonrouge.154 Na linha 

contrária, posicionam-se Domingues de Oliveira e Regina Helena Costa. O primeiro advoga a 

excepcionalidade da tributação extrafiscal, esclarecendo que mesmo os tributos extrafiscais 

exigem a presença de riqueza ou de movimentação de riqueza.155 Regina Helena Costa 

defende a harmonização dos princípios: 

 
Realmente, a nós parece melhor o entendimento que prestigia a convivência entre a 

atuação extrafiscal e a observância do postulado da capacidade contributiva. Isto 

porque, a nosso ver, poder-se-á verificar sua incidência ao menos quanto ao respeito 

aos limites que o mesmo impõe.156 

 

                                                
153 In: TIPKE, Klaus.; YAMASHITA, Douglas. Justiça Fiscal e princípio da capacidade contributiva. São 
Paulo: Malheiros, 2002, p. 39. 
154 Cf. OLIVEIRA José Marcos Domingues de. Direito tributário: capacidade contributiva. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1998, p. 116. 
155 Cf. OLIVEIRA José Marcos Domingues de. Direito tributário: capacidade contributiva. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1998, p. 116-117. 
156 COSTA, Regina Helena. Princípio da Capacidade Contributiva. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2003,  72.   
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 Podendo a extrafiscalidade afrontar a capacidade contributiva, e levando-se em 

conta que a capacidade contributiva estabelece os limites para a tributação, é igualmente 

pertinente entender que um tributo extrafiscal não será necessariamente confiscatório. Assim, 

a extrafiscalidade aparece para afastar o confisco. 

 Para uma análise do problema consentânea com a proposta do presente trabalho, é 

preciso esclarecer que ambas as pontas do problema merecem atenção dedicada. Tome-se a 

extrafiscalidade, inicialmente. 

 A dicotomia fiscalidade/extrafiscalidade é classificação já caduca, sem amparo na 

Constituição Brasileira. A conclusão é forte, mas outra não resulta da interpretação sistêmica 

e harmônica dos princípios e objetivos constitucionais. 

 Entende-se que a fiscalidade tem como objetivo financiar o Estado e parece que 

esse objetivo é capaz de justificar qualquer tipo de imposição destinada ao custeio estatal, 

encontrando guarida no ordenamento jurídico brasileiro. 

 Infelizmente para os legisladores, essa fiscalidade estéril, ávida por nutrir o Estado 

de recursos, a despeito do tipo de dieta, não é constitucional. O sistema tributário não 

constitui um gueto na própria Constituição, como se os objetivos e fins nela cominados 

apenas en passant  influenciassem o sistema tributário. Tais princípios não apenas 

influenciam, mas informam e dão o contorno ao sistema tributário. 

 Dentre os objetivos constitucionais encontram-se a diminuição da desigualdade 

social, a erradicação da pobreza e o desenvolvimento regional. De igual modo, a proteção à 

saúde, o dever de proteção ao meio ambiente, a assistência aos desamparados, a função social 

da propriedade são todos direitos e princípios visados pela Constituição.  

  A Constituição Federal fixa as bases para um Estado Social e Democrático de 

Direito, embora o Estado brasileiro ainda esteja longe de atingir o estágio de Welfare State. 

Mas como a Constituição continua válida e vigente, e suas normas encontram-se no ápice do 
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ordenamento jurídico, essas normas, por maior que seja a tentação de afastá-las, continuam 

em vigor e determinando (pelo menos no plano do dever-ser) o conteúdo das demais normas.  

 Encontram-se entre as funções do Estado a instituição de um sistema de saúde 

adequado, de mecanismos de proteção ao meio ambiente, de instrumentos para a diminuição 

da pobreza e da desigualdade. Meio ambiente e saúde, por exemplo,  são direitos 

fundamentais que também se manifestam sob um plano prestacional e legiferante. São direitos 

a prestação. Ingo Sarlet bem esclarece esse conceito: 

 

Assim, sob a rubrica genérica de direitos a prestações, podem distinguir-se grupos 

específicos de posições jurídicas fundamentais. Neste sentido, uma primeira e 

importante classificação distingue os direitos prestacionais conforme seu objeto, 

dividindo-os em direitos a prestações jurídicas (ou normativas) e direitos a 

prestações fáticas (ou materiais). De outra parte, há que atentar  para o fato de que os 

direitos a prestações não se restringem aos direitos a prestações materiais (direitos 

sociais prestacionais), englobando também a categoria de direitos de proteção, no 

sentido de direitos a medidas ativas de proteção de posição jurídicas fundamentais 

dos indivíduos por parte do Estado, bem como os direitos à participação na 

organização e procedimento. Assim, distingue-se entre os direitos a prestações em 

sentido amplo (direitos de proteção e participação na organização e procedimento), 

que, de certa forma, podem ser reportados primordialmente ao Estado de Direito na 

condição de garante da liberdade e igualdade do status negativus, e os direitos a 

prestações em sentido estrito (direitos a prestações materiais sociais), vinculados 

prioritariamente às funções do Estado Social. 157 

  
 

 Mais adiante, esclarece que as normas jurídicas podem ser enquadradas como 

objeto de direitos prestacionais: 

 

Quanto ao objeto dos direitos à proteção, é preciso levar em conta que estes não se 

restringem à proteção da vida e da integridade física, alcançando tudo que se 

encontra sob o âmbito de proteção dos direitos fundamentais, como a dignidade da 

                                                
157 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed.  Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 
2001, p. 191-192. 
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pessoa humana em geral, a liberdade, a propriedade, incluindo até mesmo a proteção 

contra os riscos da utilização pacífica da energia atômica. Da mesma forma, são 

múltiplos os modos de realização desta proteção, que pode se dar, como já referido, 

por meio de normas penais, de normas procedimentais, de atos administrativos e até 

mesmo por uma atuação concreta dos poderes públicos.158  

 
 

  As normas tributárias, em função de seu próprio caráter instrumental, podem ser 

usadas para a concretização desses direitos a prestação mencionados por Sarlet. O Legislativo 

há de criar normas em conformidade com o que prescrevem os demais princípios 

constitucionais e as normas tributárias não são exceção. 

  Desse modo, em função da proteção à saúde, é de se entender que a 

progressividade de alíquota para bebidas e cigarros não decorre de um elemento extra, de um 

plus, mas se transforma em norma que preenche a necessidade de se criar mecanismos 

jurídicos (direitos fundamentais a prestações jurídico-normativas) para efetividade do direito à 

saúde. O mesmo ocorre com a proteção ao meio ambiente e com mecanismos minoradores da 

desigualdade social. 

 Uma vez que todos esses objetivos, direitos, princípios, devem ser procurados e 

garantidos pelo Estado, não faz o mínimo sentido pretender manter a classificação 

estrafiscalidade/fiscalidade, como se a extrafiscalidade fosse realmente alheia às funções 

estatais. Assim, em lugar da clássica dicotomia, é muito melhor passar a entender que todos 

os elementos extrafiscais, quando decorrentes da principiologia constitucional, são, na 

realidade, elementos fiscais. Não é apenas a arrecadação o fim da função fiscal, porque o 

Estado não pode trabalhar com o conceito de utilizar qualquer modelo de política fiscal para 

justificar a exação.  

                                                
158 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed.  Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 
2001, p. 195. 
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 A fiscalidade, nesse contexto, amplia-se a ponto de abarcar os elementos 

supostamente extrafiscais, oxigenando-se e garantindo uma maior legitimidade para a 

tributação, além de implementar os princípios constitucionais. O legislador deve levar em 

consideração os demais princípios inseridos na Constituição, não sendo tal prática um 

beneplácito, mas um mero cumprimento do dever. 

 Sob essa ótica, a nova fiscalidade daí emergente informa o próprio conteúdo da 

capacidade contributiva, para alcançar os limites da tributação. Ingressam na materialidade da 

norma, para definir melhor os fatos imponíveis, bem com para ampliar os limites possíveis da 

exação. 

 É de se entender, na esteira do pensamento de Regina Helena Costa, que a nova 

fiscalidade (a antiga extrafiscalidade), prenhe de novos objetivos, não pode chegar a ponto de 

afrontar a capacidade contributiva subjetiva. Esse é o limite.  

 Sendo rigoroso com o termo, um tributo que, no intuito de diminuir a 

desigualdade regional ou de proteger o meio-ambiente, desconsiderasse a capacidade 

contributiva subjetiva não seria digno dessa nova proposta de fiscalidade. A fiscalidade não 

procura destruir um objetivo, à guisa de atingir um outro. Ela se constrói sobre a dificílima 

base da ponderação de objetivos. Por isso, é tão árduo bem atendê-la. 

 Pelo que foi visto, a capacidade contributiva não se vê afrontada pela 

extrafiscalidade, a qual, na realidade, deve integrar o conceito mesmo de fiscalidade.  

 O problema maior que se apresenta para o confisco não é somente identificar a 

capacidade contributiva subjetiva, a qual, em função de sua própria natureza, só se descobre 

casuisticamente, mesmo na hipótese dessa nova fiscalidade. É ainda descobrir até que ponto 

se exige do legislador a inclusão de uma fiscalidade que atenda a todos os princípios 

constitucionais. Ressalte-se que confisco, na concepção defendida nesse trabalho, é uma 

categoria antípoda ao tributo, que decorre de uma inconstitucionalidade da norma tributária. 
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 Entra-se em terreno perigoso e movediço, porque se se for tomar a rigor a 

aplicação da isonomia e a diminuição de desigualdade social, por exemplo, as alíquotas de 

imposto de renda demonstrariam uma progressividade muito maior. Seria, então, 

inconstitucional e, portanto, confiscatório, o atual imposto de renda?  

 Outro exemplo, menos polêmico: um imposto territorial e predial urbano que não 

atentasse para o grau de valorização imobiliária e aplicasse uniformemente um valor para o 

metro quadrado, atingindo a áreas ricas e pobres igualmente, seria inconstitucional? Um 

ICMS que cobrasse uma mesma alíquota para cigarros e leite seria inconstitucional? 

 Bom, todos esses objetivos seriam fiscais, no sentido já discutido. E, para pesar 

dos legisladores e complicação dos governantes, a resposta seria, sim: são todos 

inconstitucionais. 

 Felizmente, a inconstitucionalidade não precisa atingir toda a norma e pode ser 

parcial, evitando a completa inconstitucionalidade de todo o sistema tributário nacional. No 

entanto, é preciso que se diga, se for para levar a sério a Constituição Brasileira e seus 

princípios, muitos aspectos do sistema tributário nacional padecem de vícios tais que ensejam 

a sua inconstitucionalidade. Instituíram-se confiscos, em lugar dos tributos desejados. 

 

6.5.  Confisco, Igualdade e Justiça tributária : alguns comentários 
 
 

Embora inexista consenso a respeito do valor capaz de fazer com que um 

determinado tributo possua efeito confiscatório, a grande maioria dos doutrinadores entende 

que a vedação ao confisco mantém íntima relação com o direito à propriedade e com o 

princípio da capacidade contributiva. Ricardo Lobo Torres observa com percuciência que a 
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propriedade, ao mesmo tempo em que oferece o substrato econômico para a incidência do 

tributo, também delimita a esfera de imposição tributária permitida aos entes estatais.159 

Para ele, ocorreria confisco no momento em que um determinado tributo, ao 

aplicar determinada alíquota ou considerar determinada base imponível, suplantaria a 

capacidade contributiva do contribuinte, exigindo um valor além do que este seria capaz de 

suportar. O tributo confiscatório, uma vez instituído, avançaria sobre a propriedade do 

contribuinte com tal voracidade que desta retiraria parcela substancial. É reflexo da visão 

tradicional. 

Mizabel Derzi aponta a capacidade contributiva como elemento gerador de justiça 

tributária, enquanto o princípio que veda o tributo com efeitos confiscatórios seria absoluto, 

não importando comparação.160  

Isso ocorre porque ela entende, ancorando-se em Perelman, que a igualdade 

pressupõe a comparação e que o justo seria um princípio de tratamento no qual aqueles da 

mesma categoria seriam igualmente tratados.161 

Por isso, Derzi conclui que o princípio de vedação de confisco não estaria 

associado à idéia de justiça material, visto que atinge todos os contribuintes. Ricardo Lobo 

Torres, por sua vez, entende que a vedação ao confisco é imunidade fiscal, apontando a 

liberdade como seu fundamento, visto que, para ele, o tributo é o preço da liberdade.  

Apesar das colocações que ambos fazem a respeito do afastamento do princípio de 

vedação de confisco e a questão da justiça, entendo que não há como não considerar injusto 

                                                
159 TORRES,  Ricardo Lobo.  Os direitos humanos e a tributação: Imunidades e Isonomia. V. 3. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1999. p. 128. Convém ressaltar que a opinião de Lobo Torres é bastante peculiar dentro da doutrina 
brasileira. Assume feições nitidamente jusnaturalistas, mas também não se afasta de uma concepção liberal 
da tributação. Esse liberalismo de Ricardo Lobo Torres não o impede, todavia, de mostrar preocupações de 
uma certa forma sociais, ao considerar a relevância do mínimo existencial para a tributação. Também não o 
impede de, ao analisar a interpretação de normas tributárias, abraçar os ensinamentos de Gadamer, por 
exemplo. Todos esses fatores contribuem para o difícil enquadramento de Ricardo Lobo Torres em uma 
corrente específica. Paulo de Barros Carvalho, em contrapartida, assume uma análise semântica do direito 
tributário, o que facilita, de uma certa forma, a análise das influências em sua obra. 

160 In: BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 7. ed. p. 575. 
161 Op. Cit. p. 527. 
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um tributo que, dada a sua excessividade, incide além da capacidade contributiva de um 

indivíduo ou cobre um valor, mesmo pequeno, que este não deva. 

Entender assim não significa afastar-se da comparação como elemento gerador de 

justiça. Ocorre que Derzi analisa o princípio constitucional (inserto no art. 145 da CF) que 

determina que as pessoas detentoras de uma mesma capacidade contributiva devem ser 

igualmente tratadas.  

A análise que ela faz da capacidade de contribuição é uma análise entre 

contribuintes.  Em suma, o Estado deve tratar igualmente aqueles contribuintes que possuam a 

mesma capacidade de contribuição. Por esse motivo, o dispositivo do art. 145 da CF manteria 

relação com a justiça, pois, como regra de tratamento, o Estado deve sempre comparar o 

potencial de contribuição dos contribuintes para a estes tratar igualmente.  

Entretanto, a relação tributária não é uma relação entre contribuintes, mas sim 

uma relação entre contribuinte e Estado. Ao fixar um percentual vultoso como alíquota de um 

determinado tributo, por exemplo, afrontando a capacidade que o contribuinte tinha para 

contribuir, instituindo um tributo com efeito confiscatório (instituindo o confisco, na 

verdade), a justiça é igualmente atingida. De igual modo é atingida a justiça se a anterioridade 

da norma é afrontada: surge a figura do confisco, da exação indevida e por isso a igualdade é 

afrontada. 

O tratamento desigual, aqui, não é entre contribuintes, mas sim entre o 

contribuinte e o Estado/Fisco.  Este último auferiu vantagem em detrimento do contribuinte, 

gerando um tratamento desigual que se apresenta como injustificado. 

Realmente, a todos os contribuintes atinge a norma instituidora da vedação do 

confisco. Entre os contribuintes, enquanto protegidos pela norma, não existe desigualdade 

justamente porque não houve o critério de descriminação de que nos fala Bandeira de Mello 
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em seu estudo sobre a igualdade jurídica. Mas a norma veda, do mesmo modo, que o 

Estado/Fisco, em sua relação com o contribuinte, obtenha vantagem exagerada.  

Se a capacidade contributiva serve como critério de tratamento entre 

contribuintes, serve também como critério de tratamento entre contribuinte e o Estado, visto 

que este age injustamente não apenas quando trata desigualmente contribuintes detentores de 

uma mesma capacidade contributiva mas também quando desrespeita a capacidade 

contributiva de um determinado contribuinte, através de tributos confiscatórios. Isso pela 

afronta ao aspecto material-quantitativo. Mas o confisco, de uma forma geral, podendo 

decorrer de desnaturação em qualquer aspecto da norma tributária, atenta contra a igualdade 

tributária e a justiça. 

Daí o entendimento de que o princípio de vedação ao confisco mantém, também, 

relação com a justiça tributária. 

A ocorrência de confisco faz surgir uma obrigação semelhante à tributária, 

travestida de obrigação tributária, embora encerre, na verdade, uma exação indevida: fere a 

igualdade entre Estado e contribuinte a cobrança de uma prestação indevidamente. O confisco 

fere a igualdade na medida em que a relação tributária, surgida entre Estado e contribuinte em 

particular, é uma relação maculada pela ilegalidade: a conduta exigida pela norma é 

imprópria, é ilegal. A norma instituidora do confisco é inválida. Ao lastrear sua relação com o 

contribuinte em norma inválida, em categoria que se coloca à margem da legalidade, o Estado 

quebra a relação de equilíbrio que deve manter com o contribuinte, ensejando a desigualdade 

de posições. 

Como se vê, o Estado e o contribuinte podem figurar em posição de ofensa à 

igualdade. É possível que se argumente dizendo que o Estado sempre se coloca em posição 

superior ao contribuinte. A supremacia do interesse público sobre o particular, o dever 
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fundamental de pagar os tributos, a necessidade de manutenção do Estado sempre fazem com 

que este figure em posição superior. 

Não são corretos esses argumentos. Há supremacia do interesse público sobre o 

interesse particular, como igualmente existe um dever fundamental de contribuir para a 

manutenção estatal. No entanto, esses poderes só se legitimam se calcados na 

constitucionalidade.  Não é do interesse público a exação indevida, a instituição de confisco, 

como se tributo fosse. Teorias mais fiscalistas poderiam entender ser justificável a cobrança 

realizada pelo Estado, mesmo que indevida. Todavia, a relação jurídica tributária não deve ser 

colocada no rol dessas mesquinharias. 

É preciso entender que, ao criar um determinado tributo, ao convidar o cidadão 

para exercer seu papel de contribuinte, em absoluto respeito à capacidade contributiva, quer 

objetiva quer subjetiva, como igualmente em absoluto respeito aos demais princípios 

constitucionais e às delimitações de competência, o Estado inicia uma relação política com o 

contribuinte, relação essa que se expressa monetariamente (em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, como diz o art. 3o do CTN). Há uma igualdade nessa relação precisamente 

porque o contribuinte paga o tributo na medida de suas posses, e em conformidade com o que 

determina a Constituição Federal e as normas infraconstitucionais relativas à matéria. 

Há uma desigualdade –– talvez seja mais adequado falar em desequilíbrio –– 

quando, em lugar de instituir um tributo, institui-se o confisco para lhe fazer as vezes. A 

relação tributária torna-se abusiva, porque indevida, e necessariamente gera um desequilíbrio 

tal que põe em xeque a legitimidade do sistema tributário. 

 Analisar a igualdade tributária olhando apenas para o lado –– para os demais 

contribuintes –– sem olhar para frente –– para o Estado, é procedimento apto a ensejar 

desigualdades sérias. Uma norma que, em lugar de instituir o tributo, institua o confisco, é 

perfeitamente aplicável a todos os contribuintes. Nesse sentido, mesmo sendo inválida, a 
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norma não afronta essa igualdade lateral –– chamemo-la assim. Afronta, todavia, a igualdade 

e, por conseguinte, a justiça tributária, por estabelecer uma relação absolutamente 

desequilibrada entre Estado e contribuinte: este se vê compelido a pagar valor indevido, num 

procedimento arbitrário e violentador de seus direitos. 

 Como já dizia Pontes de Miranda, o enriquecimento injustificado relaciona-se com 

a justiça comutativa162. O confisco, como se demonstrará logo a seguir, se efetivamente pago 

pelo contribuinte, gera um enriquecimento injustificado. Logo, é questão de justiça 

comutativa, que se processa entre as partes da relação tributária, a necessidade de devolução 

dos valores pagos indevidamente. A ausência de causa jurídica a embasar o enriquecimento 

estatal, em desequilíbrio contrário ao direito, demonstra a desigualdade da relação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
162 PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de Direito Privado. V. 26. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 
120. 
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PARTE III – NOVA CONCEPÇÃO DE CONFISCO COMO 
ENSEJADOR DE ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO 

PARA O ESTADO 
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CAPÍTULO 7 - CONFISCO: NOVA CONCEITUAÇÃO  E 
ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO 
 

 

Antes de ingressar nessa proposta de conceituação de confisco, é oportuno, nesse 

momento, fazer uma pausa para um esclarecimento. O tema mesmo do presente estudo é a 

relação entre o confisco e o enriquecimento injustificado do Estado. À primeira vista, não 

haveria a necessidade de se tentar elaborar uma nova conceituação de confisco, a qual, por si 

mesma, já assumiria ares de trabalho de fôlego. No entanto, não se poderia pretender abordar 

o enriquecimento injustificado do Estado e a vedação ao confisco a partir dos cânones para 

este já traçados, e relativamente bem traçados, pela doutrina tradicional, como se com ela 

concordássemos em gênero, número e grau. Esta segunda parte do presente trabalho, dedicada 

inteiramente ao confisco, não é uma mera digressão. Nela, procura-se ofertar uma 

conceituação particular do fenômeno confiscatório, com todos os louros e as armadilhas que a 

empreitada propicia. Mas, como dito, seria extremamente condenável passar à terceira parte 

do estudo, a que correlaciona confisco e enriquecimento injustificado, sem que as dificuldades 

de uma análise com maior vagar sobre o confisco fossem enfrentadas. É com essa perspectiva 

que se passará à tentativa de conceituação de confisco. 

Há algumas perguntas que podem ser feitas quando se aborda o tema confisco em 

matéria tributária. Convém aqui enunciar duas delas: –– Qual o limite a partir do qual o 

tributo passa a ser confiscatório? O que é confisco? 

Para aqueles que adotam uma postura essencialmente quantitativa diante da análise 

do tema confisco, as perguntas parecerão certamente redundantes. Não o são, entretanto.   

Confisco pode ser o tributo excessivamente oneroso, mas pode também não ser 

apenas isso. O apenas, nesse caso, apresenta uma função importante: a conceituação que se 
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dará aqui ao confisco não exclui o problema da quantificação, mas tampouco restringe o 

conceito de confisco a esse ponto. De antemão, pode-se enunciar que o caráter de 

confiscatoriedade pode ser encontrado nos outros aspectos da norma tributária, ou seja, os 

aspectos pessoal, temporal, espacial e os demais componentes do aspecto material –– não 

somente o quantitativo –– podem abrigar a figura do confisco. 

A principal conseqüência dessa abordagem é o afastamento da conceituação de 

confisco exclusivamente pela definição de alíquotas ou montantes confiscatórios. Pode haver, 

por conseguinte, uma situação confiscatória de um real ou de dezenas de milhões, uma 

alíquota de 0,05% ou de 150%. E mesmo esse montante confiscável ou confiscatório, de per 

si, não será suficiente para a qualificação da situação como confiscatória. 

Uma segunda conseqüência será o impacto dessa relativização do elemento 

quantitativo na relação entre confisco, direito de propriedade e capacidade contributiva. Sim, 

pois se o valor a ser confiscado não precisa ser obrigatoriamente vultoso, o direito de 

propriedade e a capacidade contributiva não serão obrigatoriamente aniquilados ou mutilados, 

contrariando o que diz a doutrina dominante.  

A legalidade, por sua vez, passa a ter um outro peso: sua relevância para o estudo 

do confisco chega a ombrear com o papel da proteção do direito de propriedade privada. A 

propriedade privada, num corte bem liberal, é tida como argumento primaz da vedação a 

tributos onerosos. E, mesmo aqueles que, como Ricardo Lobo Torres163, apontam a liberdade 

como fundamento dessa vedação de exageros, concebem a liberdade em moldes bem 

lockeanos: a capacidade de dispor de si mesmo e de seus bens, da maneira como melhor 

entender. São as marcas do individualismo possessivo, apontado por Macpherson164 como a 

nota característica da teoria liberal. 

                                                
163 TORRES, Ricardo Lobo. Os direitos humanos e a tributação. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, passim. 
164 Cf. MACPHERSON, C.B. Teoria Política do Individualismo Possessivo. São Paulo: Paz e Terra, 1979, 
passim. 
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Ora, afastar a propriedade privada como fundamento maior da vedação ao confisco 

significa, noutras palavras, afastar-se também de uma concepção estritamente liberal do 

fenômeno jurídico e político. A concepção que se apresentará a seguir, de uma certa forma, 

afasta-se um pouco dos rasgos liberais que impregnaram165 a gênese das constituições e que, 

na atualidade, acabaram por impregnar também a visão dos tributaristas a respeito do 

confisco. Esse modelo liberal tornou-se, para a maioria dos tributaristas, como que um pré-

conceito, no sentido gadameriano do termo, com o qual se parte para a análise do confisco.  

Não se trata, frise-se, de destratar a doutrina anterior sobre confisco, como se ela 

não fosse digna de maior crédito. A crítica que se faz a essa concepção quantitativa de 

confisco, chamada de dominante, é sobretudo de sua incompletude: os tributaristas tomaram 

um aspecto apenas do problema, o aspecto quantitativo, para conceituar o confisco, em lugar 

de se indagarem sobre a possibilidade de o fenômeno confiscatório ocorrer em situações 

outras que não a mera onerosidade. Essas discussões anteriores servem como um ótimo lastro 

para outras inquirições, servem como excelente ponto de partida, mas, ao centrarem seu foco 

estritamente na quantificação do confisco, ficam como que a andar em círculos e descuram de 

outros aspectos dignos de exploração. 

Feitos esses esclarecimentos iniciais, convém agora traçar o plano que se adotará 

para apresentação dessa outra conceituação de confisco.  

                                                
165 Diga-se, desde já, que não se está a desconsiderar o papel marcante que a teoria liberal exerceu na construção 
das democracias e dos atuais Estados. Muito dos direitos individuais e subjetivos que hoje se detêm provém, 
justamente, das concepções liberais. Além do mais, se se tomar o liberalismo como um movimento de oposição 
ao absolutismo e aos privilégios detidos pelo Ancien Régime, pode-se entender que os liberais representavam a 
vanguarda de sua época. A própria oposição ferrenha que John Locke faz ao Patriarca de Robert Filmer, ou 
mesmo o modo como Thomas Paine se insurge contra a crítica de Edmund Burke sobre a Revolução Francesa 
são exemplos, espaçados por algumas décadas, de que os teóricos liberais guiavam-se por posições que 
consideravam bem progressista. A riqueza dessas discussões, e a importância desse legado liberal, não estão em 
discussão aqui. Aponta-se, apenas, que apesar dos ganhos das teorias liberais clássicas, elas, por si só, não são 
suficientes para resolver alguns dos problemas mais candentes da tributação na atualidade. 
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7.1. A utilização de tributo com efeito de confisco.  
 

A vedação ao confisco encontra-se positivada no art. 150, IV da Constituição 

Federal de 1988: 

 

Art. 150.  Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

IV – utilizar tributo com efeito de confisco. 

 

Antes de esmiuçar os termos da expressão “efeito de confisco”, é oportuno 

direcionar a análise para a expressão “utilizar tributo”. Veda-se, aos entes da federação, a 

utilização de tributo com efeitos de caráter confiscatório. De que forma, entretanto, podem a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios utilizarem-se de tributos?  

A presença do verbo “utilizar” no texto constitucional poderia dar ensejo à 

interpretação de que a vedação dirige-se ao momento da aplicação do tributo. Ou seja, o 

tributo, já instituído por lei, poderia ser utilizado de tal forma que os efeitos decorrentes de 

sua utilização, da relação jurídica instaurada entre fisco e contribuinte, acarretariam confisco. 

Essa, contudo, é uma interpretação equivocada. Os “efeitos” gerados pelos tributos 

estão previstos justamente no termo conseqüente da norma tributária.  

Adotando-se a distinção entre lei e norma, o texto legal é o ponto do qual partem 

os intérpretes para alcançarem a norma tributária, e os efeitos do tributo encontram-se 

previstos no termo conseqüente dessa norma. 

Desse modo, a utilização de tributo com efeito confiscatório não se restringe ao 

momento da relação jurídica, mas se encontra, em potência, no próprio texto legal do qual se 
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nutre a norma tributária. Os efeitos confiscatórios estão previstos na norma tributária, posto 

que se encontram na gênese do próprio tributo. Para melhor se compreender esse ponto, é útil 

lançar mão da distinção traçada por Paulo de Barros Carvalho entre planos estático e 

dinâmico do tributo. 

O tributo, concebido em seu plano estático, é a endonorma que, a uma determinada 

hipótese, estabelece uma determinada conseqüência. Nessa hipótese, encontram-se delineados 

os critérios para identificação de um fato lícito; na conseqüência, por sua vez, delineiam-se os 

critérios para identificação de uma relação jurídica. Em seu plano dinâmico, tributo é a 

relação jurídica instalada em virtude da ocorrência do fato que se enquadre na previsão 

endonormativa.166 O plano dinâmico é o plano da relação jurídica efetivamente instalada entre 

o sujeito ativo e o sujeito passivo; o plano estático é previsão do fato que ensejará a relação 

jurídica. 

O modelo normativo traçado por Paulo de Barros Carvalho permite perceber que a 

relação jurídica tributária depende da descrição contida na endonorma. O plano dinâmico 

depende da descrição do plano estático. A utilização de tributo com efeito confiscatório não se 

restringe ao momento de instalação da relação jurídica. O efeito confiscatório aduzido no 

texto constitucional não pode exsurgir apenas da relação jurídica tributária, isoladamente 

considerada. A relação jurídica tributária só poderá provocar efeitos confiscatórios se, no 

plano estático do tributo, na descrição endonormativa, esses elementos já se encontrarem 

presentes.   

Com tudo isso se quer dizer que a utilização de tributo apto a ensejar efeitos 

confiscatórios necessita que esses elementos capazes de conduzir a confisco já estejam 

presentes na própria norma tributária extraída dos textos legais. 

                                                
166 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da norma tributária. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 98. 
Convém frisar que, em lugar da expressão critérios da norma tributária, preferimos, na esteira de Geraldo Ataliba 
e Sacha Calmon Navarro Coêlho, a expressão aspectos da norma. 
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O verbo utilizar, por seu turno, proporciona uma outra possibilidade de análise. 

Aos entes federativos, enquanto sujeitos detentores de competência tributária, é vedado a 

utilização de tributo com efeitos de confisco. A expressão “utilização” conduz à interpretação 

de que não se pode manipular a tributação para que dela se extraiam efeitos confiscatórios. No 

entanto, para que essa manipulação ocorra, dado o princípio da legalidade, regente do sistema 

tributário nacional, há a necessidade de se fazer uso do texto legal, como se acabou de ver. A 

manipulação encontra-se no nascedouro da norma tributária: o texto da lei instituidora do 

tributo. 

É até possível a construção de um texto legal sem a presença desses elementos 

confiscatórios para, no momento da interpretação/aplicação da norma tributária, conferir-lhe  

um determinado sentido. Mas, nesse caso, a interpretação resultante afastar-se-ia 

consideravelmente do texto legal, facilitando as alegações de arbitrariedade na 

interpretação/aplicação da norma. Quebrar-se-ia a relação entre plano estático e dinâmico.  

Os tais efeitos confiscatórios vedados constitucionalmente surgem mais 

sutilmente. Impregnam o próprio texto legal. Encontrá-los exige um exame da legalidade da 

norma, exame esse que não se cinge meramente aos aspectos formais da lei instituidora do 

tributo, mas atingem a materialidade da norma. 

A vedação ao confisco, enquanto princípio, precisa da própria definição do que 

venha a ser confisco. Embora muito se diga sobre o confisco ser um conceito jurídico 

indeterminado, no mais das vezes esse grau de indeterminação do conceito conduz não a uma 

conceituação, mas à ausência dela. 

Uma conceituação de confisco precisa da análise da norma tributária. Não se quer, 

com isso, abraçar um positivismo estreito. Trata-se apenas de entender que o confisco é uma 

categoria jurídica, cujos contornos encontram-se na própria norma jurídica, em função da 

estrutura mesmo das normas tributárias. No âmbito do Direito Tributário, onde vige o 
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princípio da legalidade como garantia de legitimidade e de segurança jurídica, a norma é 

sempre ponto de partida. 

 

7.2. Uma classificação das normas 
 
 
 
 

Sacha Calmon apresenta uma classificação funcional de normas jurídicas. Segundo 

ele, as normas podem ser agrupadas em cinco categorias: normas organizatórias, normas de 

competência, normas técnicas, normas de conduta e normas sancionantes.167 

Dentre essas normas, as normas de conduta requerem maior atenção. Elas 

determinam um comportamento específico: um agir, um fazer, um não-fazer. É a partir dessa 

classificação das normas que se pode perceber quais as reais distinções entre confisco e 

tributo. 

Sendo a norma tributária, como esclarece Sacha Calmon, uma norma de conduta, 

isso significa dizer que ela impõe um determinado comportamento àqueles que a devem 

obedecer. Esse comportamento, no caso dos tributos, implica a atividade de pagar ao Estado 

uma determinada quantia em dinheiro, por força de determinação legal. 

Ora, é possível fazer menção, aqui, a distinção existente no direito civil de 

prestação e objeto da prestação. A prestação, no âmbito civil, é o fazer, o não-fazer. Assim, 

numa obrigação de entregar quantia certa, a prestação é a entrega; o objeto da prestação é a 

quantia entregue. 

                                                
167 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria Geral do Tributo e da Exoneração Tributária. 3. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2000, p.77. 
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Essas distinções encaixam-se como uma luva à matéria tributária: o tributo implica 

uma prestação de dar. É a conformidade dessa ato de dar com a norma tributária que permite 

o enquadramento dessa obrigação como tributária e dessa prestação como tributo. 

  O que define uma prestação como tributária é o preenchimento dos requisitos 

normativos. Precisa-se olhar para o delineamento da conduta, traçada na norma tributária, em 

todos os seus aspectos, para se constatar se se está ou não diante de um tributo. 

 É curioso que a doutrina dominante não se aperceba disso ao tratar do confisco. 

Insiste em abordar o problema como uma questão quantitativa e põe-se a pesquisar os limites 

quantitativos do tributo e o quantum a partir do qual um tributo passaria a ser confiscatório. 

 O problema técnico dessa abordagem é que se confunde a figura da prestação com 

o seu objeto. Ora, um roubo não deixar de ser caracterizado como roubo pelo fato de o objeto 

roubado ser de pequeno valor; da mesma forma, a caracterização do dano não se dá pela 

extensão do estrago. É a conduta, encerrada na norma, que merece ser analisada, e não o 

objeto da prestação imposta.  

 O tributo, portanto, não deixa de ser tributo se o valor cobrado é ínfimo. A conduta 

se coaduna com o que prescreve a norma tributária. No entanto, pode deixar de sê-lo, mesmo 

que esse valor cobrado seja pequeno, se os demais aspectos da norma tributária não forem 

respeitados. Descartada a possibilidade de enquadramento de uma conduta como tributo, 

surge, então, a outra categoria que lhe é antípoda: o confisco. 

 Observe-se que, nesse caso, o confisco está destituído da obrigatoriedade de 

exorbitância. Pode ser qualquer valor, posto que o que importa para caracterizá-lo é 

justamente a possibilidade de caracterizar a conduta como tributária. O raciocínio aplicado, 

por conseqüência, é absolutamente de exclusão. 
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 Entender que as normas tributárias, enquanto normas impositivas, estabelecem 

uma determinada conduta é de extrema importância para se compreender porque o confisco 

não pode ficar adstrito ao aspecto quantitativo. 

 Observe-se que a conduta estabelecida pela norma impositiva é “ocorrendo a 

situação x, Fulano deve pagar y ao Estado”. Por possuírem estrutura hipotética, as normas de 

conduta estão sempre atreladas a uma hipótese de incidência, estabelecendo, quando da 

ocorrência dessa hipótese, determinada conseqüência. 

  É o ato de entregar o dinheiro o comportamento especificado pela norma de 

conduta: pague-se, é o que a norma impositiva determina. 

 Para saber se uma determinada conduta estabelecida por uma norma se encaixa no 

conceito jurídico de tributo, é preciso analisar os elementos definidores do tributo. Ser 

prestação pecuniária, de caráter compulsória, por lei instituída, que não constitua sanção de 

ato ilícito e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa a definição 

legal. No entanto, a definição legal não é suficiente para informar realmente o que venha a ser 

tributo. Faz-se necessário, no caso, atentar para outros aspectos: os demais princípios 

constitucionais, longe de apenas delimitarem o alcance do tributo, interferem efetivamente em 

sua conceituação. 

 Assim, para ser tributo é preciso respeitar a capacidade contributiva e a isonomia, 

é preciso ser formalmente legal, seguindo o devido processo legal tributário, é igualmente 

preciso ser decorrente de fato lícito, designar um signo presuntivo de riqueza, respeitar a 

anterioridade da norma e ser exigido apenas a partir do momento temporal 

constitucionalmente permitido. É preciso ainda ser instituído por pessoa detentora de poder 

para tanto. Em suma, todo o desenho constitucional é definidor do que venha a ser tributo: 

não basta uma análise simplória da definição legal do art. 3o do CTN. Os demais princípios 

constitucionais moldam o próprio conceito de tributo. 



 

 
 

170 

 Ressalte-se que a doutrina tributária usualmente não se faz a pergunta “o que é 

tributo?”. Ao analisar a questão do confisco, formula a pergunta “ o que é confisco?”. Ora, à 

primeira vista pode parecer sensato se perguntar o que é confisco, quando se procura estudar 

tal categoria. No entanto, não se atenta para o fato de que o que determina uma conduta como 

tributo é precisamente o preenchimento dos requisitos impostos pelo sistema tributário 

constitucional. 

 O dano a um bem público igualmente gera para o Estado o direito de receber a 

indenização. Tal indenização constitui, a grosso modo, uma entrega de dinheiro ao Estado. 

Pergunta-se: essa indenização é tributo? A resposta é não, não é. O suporte fático da 

obrigação de indenizar é um ato ilícito e, como sabido, atos ilícitos não integram a hipótese de 

incidência dos tributos. Além do mais, não está o fato ocorrido afeito a um signo presuntivo 

de riqueza: o fato ensejador do dano pode pouco ter a ver com qualquer nota designadora de 

riqueza. Pode não expressar qualquer capacidade contributiva. Para ser tributo, todavia, é 

imprescindível que se respeite a capacidade contributiva. 

 Do mesmo modo a desapropriação é ato que implica a entrega de parcela do 

patrimônio para o Estado. No entanto, tal conduta não constitui tributo, precisamente porque a 

desapropriação se faz acompanhar pelo pagamento de indenização ao desapropriado. Tal 

elemento, a contrapartida monetária para a conduta estabelecida, não integra o conceito de 

tributo. 

 Por sua vez, a pena de perda de bens igualmente significa a entrega de determinada 

parcela do patrimônio ao Estado, mas novamente não se trata de tributo, porque a perda de 

bens é sanção por ato ilícito e basta uma leitura de definição legal para que se constate que  o 

tributo não pode constituir sanção por ilicitude. 
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 Todas condutas que apresentam certa semelhança. No entanto, a pena de perda de 

bens, a indenização, a estipulação de multa são espécies de normas sancionadoras.168 As 

normas sancionadoras, a exemplo das normas de conduta, apresentam estrutura hipotética. A 

distinção está no fato de que as normas sancionadoras estabelecem sanções para determinadas 

condutas.  Assim, o não pagamento do tributo torna-se suporte fático, hipótese, da norma 

sancionadora que estabelece a multa. Ambas as situações geram a obrigatoriedade do 

pagamento: tanto o tributo quanto a multa são obrigações de dar, ou, para se utilizar a 

terminologia do CTN, são obrigações principais. O tributo decorre de licitude; a multa, de 

punição imposta em razão do não cumprimento de conduta obrigatória.169 

 É a partir do conhecimento do que vem a ser tributo, de uma análise 

pormenorizada do tributo enquanto categoria jurídica que se pode proceder às distinções 

mencionadas acima.  

 A conduta de pagar x ao Estado é tributo se preenchidos os requisitos 

constitucionais estabelecidos, aí incluídos os princípios. É a pertinência da qualificação de 

uma determinada conduta como tributo que faz com que o confisco não possa ser analisado 

apenas no plano quantitativo. Como dito, uma coisa é um ato de entregar dinheiro ao estado; 

outra é a discussão sobre o montante entregue. 

 Esse ponto é tão importante que não surge, entre os tributaristas, a preocupação de 

estabelecer se um valor ínfimo pode ser considerado tributo. É curioso que a doutrina não se 

inquiete a respeito de um piso para o tributo, embora o faça com relação ao teto. Ora, a 

ausência de preocupação com um piso para o tributo, com um valor abaixo do qual o tributo 

deixaria de ser tributo, é, na realidade, sinal indicador de que o montante pago não constitui o 

único elemento para caracterização do tributo, tampouco do confisco. 

                                                
168 Cf. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria Geral do Tributo e da Exoneração Tributária. 3. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2000, passim.  
169 Cf. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria Geral do Tributo e da Exoneração Tributária. 3. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2000, passim. 
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 Emerge uma pergunta: e se um desses requisitos não se fizer presente? E se algo 

que é taxado de tributo for instituído ao arrepio do sistema de competências? E se esse mesmo 

“tributo” pretender incidir sobre fatos pretéritos? E se a hipótese nesse tributo consignada não 

designar um signo presuntivo de riqueza? E se houver o estabelecimento do tributo apenas 

para determinada raça? E se o critério usado para estabelecer a base de cálculo em nada se 

relacionar com a hipótese de incidência? Qual o nomen iuris que se dá a essas situações? 

 Pois bem, a resposta é simples: a doutrina tributária não oferece nome algum. 

Essas situações são inominadas, embora ocorram. Na ânsia de analisar o confisco pelo aspecto 

quantitativo, simplesmente deixam de classificar essas situações. Observe-se que não se trata, 

no exemplos citados acima, de pena de perda de bens, de desapropriações, de indenizações, de 

multas, de pagamentos contratuais. Não se trata de nada disso: é categoria distinta. 

 Qual nome se pode, então, atribuir a essa categoria? 

 A resposta: –– Confisco. 

  Trata-se de confisco. Confisco vem a ser, portanto, uma categoria antípoda ao 

tributo. Como conceituar o confisco? 

 O confisco não será conceituado por qualquer característica que lhe seja própria. 

Assim, não é o fato de se ter cobrado x ou y, de per si, o que levará ao confisco. Confisco será 

sempre a categoria jurídica que emerge quando uma conduta que deveria ser um tributo não 

pode ser considerada tributo, por ausência de requisitos formais e materiais. Esses requisitos 

avançam para qualquer aspecto da norma tributária: pessoal, temporal, material e espacial.  

 Confisco é um contraponto ao tributo. 

 É por isso que o melhor a fazer quando se trata de examinar se determinada 

conduta é confiscatória é perguntar se essa conduta pode ser considerada tributo. A pergunta 

primaz é: afastadas as outras categorias, é tributo? Se a resposta for negativa, está-se diante do 

confisco. É importante que as outras categorias sejam afastadas. O confisco não se confunde 
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com pena, com desapropriação, com indenização. É, na realidade, uma categoria que decorre 

da desnaturação do tributo. Algo era para ser tributo. No entanto, por lhe faltar requisito, 

acaba por se tornar confisco. 

 São categorias antípodas, alternativas. O tributo é categoria restritiva, enquanto 

que o confisco é categoria residual. 

 Ressalte-se que é a análise da pertinência e coadunação legal da conduta 

estabelecida, do pagar x ao Estado, o ponto de partida para identificação do tributo. Não 

importa o nome jurídico atribuído, pois a análise da situação permitirá ver se os requisitos 

impostos pelo sistema tributário constitucional foram preenchidos. 

 No que diz respeito ao conceito jurídico indeterminado, pode-se ver que o confisco 

deixa de ser tão indeterminado assim. Deixa de ser tão indeterminado simplesmente porque o 

conceito de tributo não é conceito jurídico indeterminado.  

 Não há tributarista que afirme ser tributo conceito jurídico indeterminado. Se se 

sabe o que é tributo, pode-se chegar ao que é confisco, por exclusão. 

 As definições são perigosas, mas é possível propor uma definição para confisco: 

confisco é a prestação pecuniária que, em virtude da ausência de preenchimento de um 

requisito formal ou material qualquer, não pode ser considerada tributo. 

   

7.3. Confisco e tributo: categorias alternativas 
 

 

 O estudo do confisco como categoria antípoda ao tributo é fulcral para o 

entendimento do que venha a ser tributo. 

 Confisco e tributo não se confundem. Não se diferenciam, como defendido por 

autores do quilate de Sampaio Doria, apenas em função do grau da exação. Muito pelo 
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contrário: o tributo é legal e constitucional, enquanto se coadunar aos mandamentos 

constitucionais. No momento em que um dos elementos caracterizadores do tributo não se 

fizer presente, emerge a figura do confisco, como categoria alternativa e residual que é. Nesse 

sentido, a pergunta a ser feita não é “o que é confisco?”, mas sim “o que é tributo?”.  

 Não se trata de diferença de grau, mas de natureza. São categorias 

ontologicamente distintas: o tributo é juridicamente permitido; o confisco, vedado pelo 

ordenamento jurídico. Um está do lado da licitude; o outro, da ilicitude. 

   A qualificação do conceito de confisco como um dos conceitos jurídicos 

indeterminados existentes no direito é lugar presente em boa parte dos estudos sobre o 

tema170. Acompanhando a afirmação de que o confisco é um conceito jurídico indeterminado, 

está também a afirmativa de que o confisco diferencia-se do tributo pelo grau, não 

necessariamente pela natureza.171 

  O grau a que se referem esses autores é justamente o montante ou a alíquota a 

partir da qual um determinado tributo seria confiscatório. O único critério de distinção entre 

tributo e confisco seria a extensão de seu objeto. Noutras palavras, é a quantidade apreendida 

ou apreensível pelo Estado que confere o teor confiscatório. Volta-se aqui à pergunta 

elaborada por Perez de Ayala: quanto cada um deve pagar?  

 Engisch, ancorando-se em Philipp Heck, esclarece que os conceitos jurídicos 

indeterminados possuem um núcleo conceitual e um halo conceitual.172 Nesse caso, quando se 

                                                
170 Ver CASTILHO, Paulo César Bária de. Confisco Tributário . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.; 
BARRETO, Aires. Vedação ao Efeito de Confisco. Revista de Direito Tributário. n. 64. São Paulo: Malheiros, 
1995, p. 96-106; HORVATH, Estevão.  O princípio do não-confisco no Direito Tributário. São Paulo: 
Dialética, 2002. 
171 Nesse sentido, Sampaio Dória e, na esteira de Doria, Paulo César Baria de Castilho. Cf. CASTILHO, Paulo 
César Bária de. Confisco Tributário . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 80 
172 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1996, p. 
209. 
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tem “uma noção clara do conteúdo e da extensão dum conceito, estamos no domínio do 

núcleo conceitual. Onde as dúvidas começam, começa o halo do conceito.”173 

  Aplicando-se esses esclarecimentos à concepção mais quantitativa e gradual de 

confisco, deparamo-nos com algumas perplexidades. Isso porque, adotando-se o 

entendimento de que a diferenciação entre confisco e tributo é uma distinção de grau, o único 

critério diferenciador seria o montante confiscatório, o quantum. No entanto, é precisamente 

esse quantum a zona de penumbra apontada pela doutrina para o enquadramento do confisco 

como um conceito jurídico indeterminado.174 

 A perplexidade da situação reside no fato de que, diante do conceito de confisco, 

não há núcleo conceitual, apenas e tão-somente o halo conceitual. O conceito de confisco 

seria constituído apenas pela zona de penumbra, apenas pelas dubiedades.  

  É importante ressaltar, aqui, um aspecto. Essa distinção de grau quer dizer que 

confisco e tributo teriam basicamente a mesma natureza. É oportuno levantar aqui uma 

pergunta: de que forma as graduações relacionam-se com as classificações jurídicas? 

  De acordo com Misabel Derzi175, as graduações encontram-se nos tipos, que 

seriam conceitos de ordem e não conceitos classificatórios. Os tipos seriam elementos mais 

fluidos, aptos a conferir a necessária mobilidade inerente à vida; os conceitos de classe, em 

contrapartida, seriam mais rígidos. 

  Veja-se a distinção proposta por Derzi: 

 

                                                
173 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1996, p. 
209. 
174 Ver CASTILHO, Paulo César Bária de. Confisco Tributário . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.p. 39; 
BARRETO, Aires. Vedação ao Efeito de Confisco. Revista de Direito Tributário. n. 64. São Paulo: Malheiros, 
1995, p. 96-106; HORVATH, Estevão.  O princípio do não-confisco no Direito Tributário. São Paulo: 
Dialética, 2002, p. 38.  
175 DERZI,  Misabel. Nota 25.3. Conceitos classificatórios. In: BALEEIRO,  Aliomar. Limitações 
constitucionais ao poder de tributar. 7. ed. Atualização de Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: 
Forense, 2001, p. 124.  
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O conceito de classe é definido em um número limitado e necessário de 

características. Entretanto, o tipo não é definido, mas apenas descrito, suas 

características não são indispensáveis, sendo que algumas delas podem faltar. 176  

(...) 

São apontadas como notas próprias do tipo, em oposição ao conceito: a abertura, a 

gradação, o sentido, a inteireza e a aproximação. 

(...) 

A gradação decorre dos diferentes graus de intensidade, freqüência e combinações 

em que se dão as características de um tipo. Essa graduabilidade leva à 

possibilidade de ordenação em série comparativa, com base no relacional ‘mais ou 

menos’. Enquanto no conceito classificatório tem cabida a identificação de gênero e 

a separação rigorosa entre as espécies, na tipologia isso não será possível, mas 

apenas se dá em escala comparativa que vai do mais ou menos típico, até o limite 

do atípico.177 

 

  Derzi esclarece que a tendência classificatória prevalece quando há a necessidade 

de uma classificação alternativa excludente. Essa é a regra no Direito Tributário e no Direito 

Penal, visto que possuem como objetivo a eliminação da esfera da discricionariedade.  

 O Direito Tributário prefere os conceitos classificatórios porque estes conferem 

maior segurança jurídica, embora não necessariamente exclua outras metodologias mais 

fluidas. Esta afirmativa coaduna-se com a Constituição Brasileira, notadamente o princípio da 

legalidade e o do devido processo legal, quando se diz, no art. 5o, II,  que “ninguém será 

obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa não em virtude” e, mais adiante, no art. 5o, 

                                                
176 DERZI, Misabel. Nota 25.3. Conceitos classificatórios. In: BALEEIRO,  Aliomar. Limitações 
constitucionais ao poder de tributar. 7. ed. Atualização de Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: 
Forense, 2001, p. 124. 
177 DERZI, Misabel. Nota 25.4. Conceitos classificatórios. In: BALEEIRO,  Aliomar. Limitações 
constitucionais ao poder de tributar. 7. ed. Atualização de Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: 
Forense, 2001, p. 125.  
 



 

 
 

177 

LII, quando se estabelece que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 

devido processo legal”. 

 Diante do problema do confisco, indaga-se: uma gradação tipológica é conveniente 

para uma concepção de confisco? 

 A resposta é não, não é conveniente. Explique-se a razão. Os que admitem que 

confisco e tributo diferenciam-se apenas pelo grau não atentam para o fato de que, pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, o tributo pode ser encarado como dever fundamental do 

contribuinte, aqui chamado a suprir o Estado com os recursos que este necessita para seu 

funcionamento. O tributo é não apenas permitido, como igualmente compulsório. O confisco, 

contrariamente, é proibido no ordenamento jurídico brasileiro. Assim diz expressamente o art. 

150, IV, da Constituição Federal. 

  Desse modo, entender que confisco e tributo apenas se distinguem pelo grau é, na 

realidade, dizer que o obrigatório e o proibido possuem a mesma natureza, o que é incorreto. 

Daí se preferir a utilização de conceitos de classe para o confisco, e não conceitos de ordem. 

 Uma terceira perplexidade a ser apontada é o fato de se tentar apreender o conceito 

de confisco pela extensão de seu objeto. É o mesmo, por exemplo, que conceituar dano pela 

extensão do estrago, ou ainda que conceituar roubo pela quantidade roubada. Em suma: 

confunde-se o ato com o objeto desse ato. 

 Essa é, aliás, uma concepção bastante materialista de confisco. Nesse ponto, a 

influência do pensamento liberal, notadamente aquele aspecto chamado por Macpherson de 

individualismo possessivo, faz-se notar com uma certa nitidez, voltando-se, pois, ao pré-

conceito (num sentido gadameriano). 

 O confisco é uma categoria jurídico-positiva que se contrapõe ao tributo. A linha 

divisória entre essas duas categorias é a legalidade considerada em seus aspectos formal e, 

sobretudo, material. A Constituição Brasileira, pela forma exaustiva como trata o sistema 
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tributário, estabelece de forma bem delineada a maneira como a tributação deve ocorrer. Um 

tributo que refuja a esse modelo constitucional seria necessariamente um confisco. 

 Bergel lembra que a definição de conceito faz surgir a necessidade de categorizá-

los. Assim, trata-se de comparar os diversos conceitos, agrupando-os e reunindo-os em 

categorias distintas.178 

 Nesse sentido, esclarece Bergel: 

 

O estudo dos conceitos jurídicos pode ser bem-feito cotejando-os uns com os outros 

para aproximar as diversas espécies do mesmo gênero e contrapô-las a situações 

diferentes. Para tanto, há que se referir a séries de conceitos que se caracterizam pela 

“reunião de elementos constantes e necessários”. Assim, as noções e as situações 

jurídicas são agrupadas em categorias segundo seus caracteres em comum, e as 

diversas categorias se distinguem uma das outras pelas diferenças entre os traços em 

comum dos elementos que as compõem e os das outras categorias.179 

 

 Referindo-se à conveniência da categorização, Bergel esclarece: 

 

O recurso às categorias jurídicas permite fortalecer a racionalidade e a coerência do 

direito; permite também facilitar-lhe a aplicação. 

O sistema das categorias jurídicas possibilita disciplinar a desordem e a incerteza 

dos fatos sociais apreendendo-os com mais facilidade sob uma qualificação clara e 

regras determinadas. Poder moldar em “fôrmas testadas pela experiência” os fatos e 

atos da vida social com caracteres comuns e aplicar-lhes um regime conhecido e 

objetivamente determinado constitui uma garantia de imparcialidade e de segurança 

jurídica. 

(...) 

                                                
178 BERGEL, Jean-Louis. Teoria Geral do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p.265. 
179 BERGEL, Jean-Louis. Teoria Geral do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p.266.. 
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A qualificação de um ato, de um fato, de um fenômeno jurídico consistem em 

reportá-lo a uma categoria jurídica existente porque ele tem sua natureza e segue, 

portanto, seu regime. A recusa de integrá-lo noutra categoria significa que ele tem 

uma natureza diferente desta e obedece a um regime jurídico diferente. Cumpre 

estabelecer como princípio que toda identidade de natureza implica uma identidade 

de regime e que toda diferença de natureza implica uma diferença de regime. 

 

 Observe-se que Bergel faz questão de pontuar que diferenças de natureza ensejam 

diferenças de regime. Assim, aqueles que entendem ser confisco e tributo da mesma natureza, 

diferenciando-se apenas pelo grau, hão de explicar por que um deles se coloca na esfera da 

contrariedade a direito, sendo indevido, e o outro se coloca na esfera da licitude. Ou seja, por 

que possuem regimes diferentes. 

 Por possuírem regimes diferentes, o confisco e o tributo não podem ser a mesma 

categoria. São categorias distintas e essa distinção é de natureza, não apenas de grau. 

 Assemelham-se, é bem verdade. Mas a similitude está no fato de serem ambos 

normas jurídicas, normas tributárias, impositoras de conduta: o pagamento ao Estado. No 

entanto, uma dessas condutas é legal, porque respeita o desenho constitucional e a 

principiologia tributária. A outra, o confisco, é ilegal, inconstitucional, sobretudo, porque o 

desenho traçado na Constituição não foi respeitado. 

 Pode-se aplicar, ao confisco e ao tributo, o que Bergel chama de categorias 

alternativas. Diz ele: 

 

A capacidade de integração de fenômenos novos pelas categorias jurídicas existentes 

está ligada à definição deles. Tratando-se de distinções bipartites  e de classificações 

rigorosas, com alcance exaustivo, não pode tratar-se de categorias fechadas. Entre as 

duas categorias antitéticas correspondentes a uma distinção, cumpre que haja pelo 

menos uma que seja suficientemente aberta para poder acolher novas entidades ou 
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novas noções: é preciso que, em cada classificação, se uma das categorias é 

limitativa, a outra seja residual. 

 

 Aplicando-se essa distinção ao confisco e ao tributo, percebe-se que o tributo, 

ligado que está à legalidade estrita, é a categoria limitativa. Não é qualquer situação que pode 

ser caracterizada como tributo. É preciso que formal e materialmente se tenha respeitado o 

traçado constitucional. Por outro lado, o confisco se manifesta perfeitamente como categoria 

residual. 

 Se há uma deformidade na norma tributária que retira o caráter tributário do 

tributo, tem-se que emerge a figura do confisco. Assim, havendo uma prestação pecuniária 

compulsória instituída pelo Estado, a ser paga por particulares, que desatenda a qualquer 

requisito constitucional, a figura daí emergente é um confisco, não o tributo. 

 Ou o tributo é legal ou deixa de ser tributo. Não sendo desapropriação, ou pena, ou 

indenização, porque todas essas seguem o devido processo legal, tem-se que o confisco é 

categoria alternativa ao tributo.  

 São ainda, confisco e tributo, categorias alternativas: ou se está diante de uma ou 

de outra. O raciocínio para identificá-las é de exclusão: ou é uma ou é outra.180 

  O tributo é categoria limitativa. Para ser enquadrada como tributo, uma situação 

precisa preencher o amplo espectro de legalidade formal e material exigido. O confisco, em 

contrapartida, seria residual. Qualquer falha na elaboração da norma tributária já retiraria o 

caráter de tributo, ocasionando uma classificação numa categoria antípoda: o confisco. 

 Uma tal concepção de confisco põe por terra a tentativa de Estevão Horvath de 

analisar o confisco apenas no aspecto material-quantitativo da hipótese de incidência 

tributária. Confisco não é tributação exarcerbada: é tributação indevida. Ao mesmo tempo, 

expande a análise da confiscatoriedade a toda extensão da norma tributária: os diversos 

                                                
180 Cf. BERGEL, Jean-Louis. Teoria Geral do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 277. 
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aspectos da hipótese de incidência tributária –– pessoal, espacial, temporal, material e, dentro 

deste, quantitativo –– seriam fruto de análise. 

  

7.4. Confisco e os elementos da hipótese de incidência 
 

 Questão pertinente, quando se pretende estudar o problema dos efeitos 

confiscatórios dos tributos, é a maneira como a desnaturação de cada uma das espécies 

tributárias pode ensejar confisco. 

  A Constituição Federal, quando aborda a matéria, menciona a vedação de 

instituição dos tributos cujos efeitos sejam confiscatórios. Sendo assim, não elimina da 

vedação qualquer espécie tributária, a todas abrangendo, posto que se refere, genericamente, a 

tributos. 

  A partir dessa orientação normativa, cabe verificar as maneiras pelas quais pode 

ocorrer o confisco. Nessa análise, a sistematização de Geraldo Ataliba, de Paulo de Barros 

Carvalho e de Sacha Calmon Navarro Coelho, quando tratam da hipótese de incidência 

tributária, merece atenção mais pormenorizada.  

  Observe-se que a vedação imposta constitucionalmente refere-se à instituição de 

tributos com efeitos confiscatórios. Desta feita, reporta-se a norma constitucional ao 

impedimento de se instituir o confisco, travestido de tributo.  

  A terminologia constitucional, como se percebe, não é muito feliz ao tratar o 

confisco: repete os equívocos da doutrina tradicional. Não esclarece que tributo e confisco são 

categorias distintas. Assim, fica a falar em efeitos de confisco, quando, na realidade, o efeito 

que se extrai do confisco é exigência indevida de uma prestação, em suma, é a impertinência 

da cobrança. Não se trata de imaginar como efeitos de confisco uma atitude sancionatória: não 

se está penalizando o contribuinte por meio de uma cobrança de valor exagerado.  
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  O cerne da vedação ao confisco é o fato de que por confisco se deve entender a 

prestação pecuniária exigida pelo Estado sem amparo constitucional. É o confisco 

pseudotributo, na medida em que, travestido de caráter tributário, possui deformidades que 

excluem sua licitude. A constituição elabora um desenho preciso do sistema tributário 

nacional. Quando se veda a instituição de confisco, está-se dizendo, apenas, que qualquer 

afronta a esse desenho constitucionalmente traçado é vedado. 

  Ora, se a instituição de tributos, por força da legalidade, é feita mediante leis, a 

orientação constitucional é dirigida, inicialmente, ao legislador. 

  É dentro da norma tributária, portanto, que se encontrarão os elementos 

ensejadores do caráter confiscatório dos tributos instituídos.  

 A maioria dos estudos sobre confisco trata181, como visto, dos critérios utilizados 

para mensuração do caráter confiscatório. Estão mais preocupados com a questão “a partir de 

quanto se torna a cobrança confiscatória?” e nem sempre atentam para a questão “em quais 

situações ocorre confisco?”. Há uma diferença de abordagem distinguindo as duas questões. 

Enquanto na primeira indagação a preocupação está em descobrir o valor que pode atingir a 

alíquota ou a carga tributária para que se possa falar em confisco, a segunda indagação é mais 

abrangente porque fala em quais situações o confisco pode ocorrer, sem partir do pressuposto 

que o problema do confisco reside, necessariamente, na fixação da alíquota a ser cobrada.  

 A segunda indagação conduz a outras perguntas: se o confisco pode ocorrer em 

mais de uma situação, o que o diferencia do tributo? Assim, passa-se à pergunta correta: se 

não é tributo, que será? 

  Um grande problema da visão majoritária está na correlação feita entre confisco e 

capacidade contributiva, pois alguns enxergam que somente na exação violentadora da 

                                                
181 Ver MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.).  Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo : 
Editora Revista dos Tribunais : Centro de Extensão Universitária. 2000, em que a maioria dos estudos preocupa-
se com a quantificação dos efeitos do confisco. 
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capacidade contributiva poder-se-ia dizer que o efeito gerado é confiscatório. Existem outras 

situações que possibilitam o confisco e que não se enquadram na afronta direta à capacidade 

contributiva, entendida esta como a capacidade que tem o contribuinte de arcar com tributos 

na medida de suas posses.  

  A grande maioria dos tributaristas aponta a instituição de tributos em valores além 

do suportável como indicador de confisco. Contudo, situações existem em que a cobrança é 

incorreta, a capacidade contributiva foi afrontada, sem que, necessariamente, o contribuinte 

deixe de ter condições de pagar os tributos.  

  Ou seja, o conceito de que confisco “seria a violação, por excesso, da capacidade 

contributiva”182 contém uma impropriedade, posto que entende como confisco somente a 

cobrança exagerada de tributo indevido. Ora, um tributo é indevido quando as exigências 

estabelecidas pelo sistema tributário nacional são descumpridas. A instituição ou cobrança de 

tributos indevidos caracteriza o confisco. O que varia é a extensão do confisco, o montante 

confiscado, o qual pode ser ínfimo ou imenso. Não se pode confundir o ato confiscatório com 

a extensão do confisco.  

  A impropriedade da instituição do tributo ou da cobrança reside não na extensão 

do valor confiscado, mas sim na ilegalidade –– ou, mais precisamente, na 

inconstitucionalidade –– da cobrança. O montante confiscado não se confunde com o ato 

confiscatório. 

  Em outras palavras: para que a capacidade contributiva seja atingida basta que se 

cobre tributo indevido. Indiferente o montante do valor cobrado. Todo aquele que é cobrado 

pelo Estado em valor maior do que deveria pagar tem capacidade contributiva ofendida, 

                                                
 
182HORVATH, Estevão. O princípio do não-confisco no Direito Tributário. 2002. São Paulo : Dialética. p. 
67. 
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lesionada. Não importa se o valor é um real ou dez milhões. Se foi um arranhão ou uma lesão 

profunda. Ofendida está a capacidade contributiva, caso indevido o valor cobrado. 

  Tal ocorre porque ao mesmo tempo em que a capacidade contributiva oferece um 

substrato econômico hábil para a incidência de tributos, e aí se apresenta em seu aspecto 

positivo, também apresenta um aspecto negativo, de delimitação dessa incidência.  

  Em linguagem figurada, pode-se dizer que a capacidade contributiva é semelhante 

a uma casa cuja entrada é protegida por um alarme com senha. Toda vez que a senha é 

informada corretamente, a porta se abre e a entrada é permitida. Contudo, se a senha 

informada é incorreta, e se alguém força a entrada nessa “casa”, a “propriedade” é invadida, 

merecendo tal conduta ser fortemente repelida.  

  Assim, se legal a cobrança do tributo, a capacidade contributiva não é invadida, 

mas antes completamente legítima. Contudo, se incorreta a cobrança do tributo, a capacidade 

contributiva foi afrontada. 

  Como conseqüência, a ofensa à capacidade contributiva pode-se dar tanto por 

meio de um erro material na cobrança do tributo, ensejando confisco indireto, ou em sentido 

lato –– embora seja preferível utilizar a expressão apenas em sentido estrito–– como, 

igualmente, pela instituição, desde o nascedouro da lei, de confisco.  

  No primeiro caso, o tributo foi instituído corretamente. A lei que o institui foi 

corretamente elaborada. O problema todo reside no lançamento tributário, que apresenta 

equívocos, ensejando ofensa à capacidade contributiva por não seguir corretamente os 

critérios apontados pela lei. Seria um confisco entendido em sentido amplo. 

  No segundo caso, a própria lei instituidora do tributo apresenta falhas. A hipótese 

de incidência não foi bem elaborada. Um ou alguns dos aspectos que apresenta possuem 

máculas. Justamente por apresentar uma hipótese de incidência deformada, a norma dá cria ao 

confisco. 
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  Desse modo, analisando-se a hipótese de incidência tributária e os elementos que a 

compõem, pode-se perceber em quais situações pode um ocorrer o surgimento de confisco, 

em lugar de tributo. Tem-se um retrato dos momentos em que a lei instituidora de tributos traz 

em seu bojo efeitos confiscatórios.   

 Esse ponto é importantíssimo porque, ao contrário da doutrina tradicional, 

entende-se aqui que o confisco pode ocorrer em qualquer dos aspectos da norma tributária. 

Expande-se a possibilidade de ocorrência de confisco em razão de falhas em qualquer dos 

aspectos da norma. Não é apenas o aspecto material, restringido ao elemento quantitativo, o 

único “local” da norma apto a ensejar confisco. 

 Confisco ocorre em qualquer um dos aspectos, sem restrições.  

 Assim, a corrente dominante na doutrina equivoca-se, a nosso ver, por centrar em 

apenas um dos elementos, sem perceber que os outros também ensejam confisco. O presente 

estudo amplia a visão, portanto. 

  Apresente-se, a seguir, esses aspectos.  

 

7.4.1.  Aspecto Pessoal 
 

 A primeira das anomalias ensejadoras de confisco pode ser encontrada no aspecto 

pessoal da hipótese de incidência.  

 A hipótese de incidência precisa indicar os critérios para identificação do sujeito 

passivo da obrigação tributária. Precisa estabelecer a conexão entre a situação prevista 

legalmente e aquele que a pratica ou, pelo menos, aquele que com ela mantenha relação 

indireta, sendo responsável tributário. 

 Se houver, contudo, uma deformidade no aspecto pessoal da hipótese de incidência 

tributária, estabelecendo-se como elementos identificadores do sujeito passivo critérios que 
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apontem para pessoa completamente alheia à situação tributável, sem sequer poder ser 

enquadrada como responsável tributário, tem-se o surgimento de confisco, resultante da 

cobrança de tributo a pessoa indevida. 

 A lei indicaria, nessa hipótese, pessoa completamente desligada da situação 

tributável como sujeito passivo e ofenderia, em conseqüência, a capacidade contributiva deste 

sujeito. 

 Não importa, aqui, se o valor a ser cobrado é ínfimo ou exorbitante. Constitui-se 

tal situação em confisco porque se está cobrando tributo de alguém que não produziu fato 

tributável algum. A conexão entre a situação tributável e o sujeito passivo inexiste. É possível, 

na hipótese de incidência cujo aspecto pessoal é deformado, encontrar-se a descrição da 

situação tributável e a indicação do sujeito passivo, mas jamais se encontraria nessa norma 

defeituosa uma vinculação entre este e o fato tributável. Inexistiria conexão, liame lógico e 

fático entre os dois, a não ser a força impositiva e abusiva da norma deformada e anômala. 

 Cleber Giardino183 assinala que a responsabilidade tributária é caso 

excepcionalíssimo, devendo existir o ressarcimento do que foi pago, sob pena de afrontar-se o 

princípio da igualdade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco. Ou seja, a 

cobrança de tributo a pessoa indevida, quando prevista em lei, configura confisco. 

 Como todo tributo tem sua hipótese de incidência legalmente prevista, é possível 

encontrar anomalias no aspecto pessoal das mais diversas espécies tributárias. 

 Assim, nos impostos, sempre que o sujeito passivo não tiver conexão alguma com 

o fato imponível, tampouco tenha meios de obter ressarcimento do valor cobrado, tem-se 

configurado tributo com efeito confiscatório. 

 Nas taxas, se o sujeito passivo não estiver sob o alcance do poder de polícia 

exercido, ou não possa, mesmo potencialmente, utilizar serviço público específico e divisível, 

                                                
183 Cf. ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6a ed. São Paulo : Malheiros. 2001. p. 91. 
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a hipótese de incidência da taxa apresentaria anomalia em sua composição, acarretando 

confisco. 

 Ressalte-se que o problema, aqui, não é o aspecto material da hipótese de 

incidência. O poder de polícia existe; o serviço público é específico e divisível. Contudo, o 

sujeito passivo indicado na hipótese de incidência é alguém não sujeito ao poder de polícia 

praticado ou alguém incapaz de se beneficiar potencialmente do serviço público.  

 Por exemplo: uma taxa de localização de estabelecimento comercial extensiva 

também a residências. Se a pessoa moradora não utiliza aquele imóvel como sede para 

estabelecimento comercial, jamais poderia estar sujeita à taxa.  A lei, contudo, ao tentar 

indicar o sujeito passivo da obrigação tributária, incluiu pessoas completamente alheias ao 

poder de polícia praticado. Ou  seja, houve um erro na hipótese de incidência, levando a um 

efeito confiscatório.  

 Observe-se que o poder de polícia efetivamente existe. O problema não reside no 

aspecto material da hipótese de incidência, posto que o município realmente fiscaliza a 

localização dos estabelecimentos comerciais. O erro está em incluir pessoa completamente 

distante do fato tributável. O sujeito passivo dessa taxa deveria ser comerciantes e não 

qualquer morador, daí o efeito confiscatório.  

 Aliás, para esse sujeito passivo erroneamente indicado, por não estar sujeito ao 

poder de polícia praticado, ter-se-ia, na verdade, uma desnaturação da  natureza de tributo: em 

lugar de taxa, estar-se-ia diante de imposto. Ora, dado o exaustivo sistema constitucional 

brasileiro, a instituição de quaisquer outros impostos implica em competência residual da 

União, ensejando a dupla inconstitucionalidade da taxa: além de confiscatória, o Município 

também não teria competência para cobrá-la. 
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  Ressalte-se, ainda, que o aspecto material se mantém intacto ainda quanto à base 

de cálculo da taxa. Como ensina Ataliba184, “a base imponível na taxa é uma dimensão da 

própria atuação estatal”. No exemplo dado, a base imponível da taxa estaria relacionada com 

o poder de polícia exercido, com a atuação estatal. O confisco existiria justamente porque o 

sujeito passivo indicado pela lei — o morador de residência — também teria sido incluído por 

essa lei deformada. 

  As taxas também se mostram úteis para esclarecer que o efeito confiscatório não 

tem necessariamente relação com o valor cobrado. Mesmo que o valor da taxa, nesse caso, 

seja bem pequeno, a capacidade contributiva foi afrontada porque se está cobrando tributo 

indevido. A capacidade contributiva não precisa ser aniquilada, ou fortemente abalada, para 

que se configure efeito confiscatório. Basta que tenha sido lesionada, mesmo que essa lesão 

seja pequena. É a afronta que conta, não o tamanho do dano causado à capacidade 

contributiva do sujeito passivo. 

  Como já mencionado, o confisco é a obtenção indevida e injustificada de parcela 

ou totalidade do patrimônio de alguém. É irrelevante se o valor confiscado tenha sido um real 

ou um milhão. Se viciada a hipótese de incidência, qualquer valor cobrado ensejará confisco.  

  De maneira análoga, pode haver distorção no aspecto pessoal da lei instituidora de 

contribuição de melhoria. Novamente a lei indicaria alguém não beneficiado pela obra 

realizada. Nessa hipótese, a exemplo da taxa, ocorreria confisco porque completamente 

indevido o tributo instituído. Jamais poderia resultar numa obrigação tributária e o crédito, 

dela decorrente, não poderia ser exigido. 

 

 

 

                                                
184 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6a ed. São Paulo : Malheiros. 2001, p. 151. 
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7.4.2. Aspecto Temporal  
 

 

  O problema do aspecto temporal da norma instituidora de tributo mantém, como já 

alertara Américo Lacombe185, íntima relação com o princípio da anterioridade da lei 

tributária.  

   O Estado Fisco não pode incluir na hipótese de incidência situações já ocorridas 

antes da entrada em vigor da lei instituidora do tributo. Observa-se que o princípio da 

anterioridade tributária seria ofendido caso tal acontecesse. Mais ainda, a cobrança indevida 

desse tributo tem caráter nitidamente confiscatório. 

  A não-surpresa em matéria tributária, garantida pela Constituição, impede a 

instituição de tributos sobre fatos pretéritos. Sendo assim, o aspecto temporal da hipótese de 

incidência, se incluir fatos já ocorridos, implica, igualmente, na instituição de tributos com 

efeito confiscatório.   

  O respeito ao período de noventa dias para vigência da norma tributária, também 

afeito ao aspecto temporal, é outra situação apta a ocasionar a figura do confisco. Não 

respeitado esse período, e incidente a norma, tem-se a ocorrência de confisco, não de tributo. 

 Mais complexo é o estudo da antecipação de pagamento, dos fatos geradores 

presumidos e da substituição tributária.  

 No caso dos fatos geradores presumidos, antes mesmo da ocorrência do fato 

gerador –– ou seja, de sua concretização no tempo –– já se atribui a um responsável o 

recolhimento do tributo. Recolhe-se antes mesmo de surgida a obrigação tributária. A 

estrutura normativa é ainda mais singular: descreve-se o fato gerador do tributo, bem como a 

situação na qual se deve encontrar o responsável tributário ao qual se atribui o recolhimento, 

                                                
185 LACOMBE, Americo Lourenço Lasset. Princípios Constitucionais Tributários. 2a ed. São Paulo :      
Malheiros, 2000, p.  40. 
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antes mesmo de ocorrido o fato, de concretizada a hipótese.  Presume-se ocorrida a hipótese 

de incidência tributária e aguarda-se a sua posterior ocorrência, concretização, para tornar 

legítima a cobrança. É isso o que se dessume do art. 150, §7o, da Constituição Federal. 

  No entanto, a mesma Constituição Federal assegura a devolução dos valores 

pagos, caso não se concretize o fato gerador. Por que a Constituição assegura a devolução? 

 Porque o dinheiro que ingressa em razão de um fato gerador presumido, que não se 

concretiza posteriormente, não é tributo. Nem poderia sê-lo, é claro. Não há tributo sem um 

fato gerador.  

 O que seria, então, esse valor que ingressaria para os cofres públicos? Ora, é o 

confisco. O art. 150, §7o, da Constituição Federal, determina a devolução, pois então se 

estaria instituindo confisco. É claro que, pela redação do texto constitucional, e em 

consonância com a doutrina majoritária, não se diz que esse valor é confisco. Mais uma vez, 

simplesmente não se dá nome algum. No entanto, há um nome para esse tipo de “coisa”, de 

situação: é confisco. 

  O elemento temporal é importante porque já demonstra que, não concretizado o 

fato presumido, surge a figura do confisco. No caso de recolhimento na fonte, para o Imposto 

de Renda de Pessoas Físicas, o princípio é o mesmo: a Receita Federal restitui os valores 

porque, acaso não restituísse, instituiria confisco. 

 É importante esclarecer que esse confisco, de que aqui se trata, resultaria não 

apenas de uma desnaturação no aspecto temporal da norma tributária, como igualmente em 

seu aspecto material: atribui-se, normativamente, a obrigação de recolhimento ao responsável 

tributário, a esse sujeito passivo, sem que haja certeza a respeito do cabimento do imposto. 

Essa certeza é aferida depois, por ocasião da Declaração de Rendimentos. Todavia, a 

restituição é obrigatória, sob pena de a norma ter instituído confisco e não tributo.   
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 Esses exemplos demonstram a possibilidade de erros na construção do aspecto 

temporal da norma suscitarem confisco, em lugar de tributo. Ressalte-se que não é o objetivo 

primaz desse trabalho exaurir as hipóteses de desnaturação temporais. Somente a casuística 

possibilita essa descoberta. 

 

7.4.3. Aspecto Espacial 
 

 

 A delimitação da competência para tributar é feita com base em critérios 

geográficos. Assim, à União cabe, por exemplo, a instituição e cobrança do imposto de renda; 

aos estados-membros, a instituição do ICMS e, aos Municípios a instituição do IPTU ou do 

ISS. 

 O caráter confiscatório do tributo, nesse caso, residiria na inclusão, na hipótese de 

incidência, de elementos que abranjam áreas fora do território do estado-membro ou 

município instituidor do tributo.  

 Exemplo clássico disso é a cobrança de ISS pelo município onde se localiza a 

empresa prestadora e não pelo município de onde ocorreu o fato gerador. Se uma empresa de 

serviços de segurança tem a sede no município A, mas exerceu sua atividade no município B, 

cabe a este cobrar o ISS.  

 O município A não pode incluir na hipótese de incidência situações ocorridas além 

de sua base territorial, por ferir o dispositivo constitucional que delimita sua competência. Ao 

fazê-lo, institui tributo com efeito confiscatório. Tal situação, embora vedada, é bastante 

comum e enseja inúmeras repercussão nos foros estaduais. Situação semelhante pode 

igualmente ocorrer com o IPTU.  
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 No âmbito federal, o ITR pode ser um outro exemplo: se, em sua hipótese de 

incidência, houver inclusão de áreas não rurais, o aspecto espacial estaria deformada, 

ensejando o confisco.  

 Quando se lida com aspectos territoriais concretos, há divergência, mas estas são 

mais fáceis de perceber. No entanto, quando se lida com espaços virtuais, como aqueles 

típicos das negociações pela Internet, as discussões sobre a competência tributária aumentam. 

 Nesses casos, além do aspecto territorial (ou da ausência de território), os 

elementos pessoal e material se entrelaçam, para determinar a competência tributária. A 

própria determinação do tipo de imposto incidente sobre a operação, se ISS ou ICMS, no caso 

de provedores, por exemplo, já ocorre. O passo seguinte é, determinado o imposto a incidir, 

qual será  mesmo o sujeito ativo competente para cobrá-lo? 

 O local onde ocorre o fato gerador será um dos determinantes para essa definição. 

A possibilidade de confisco surge quando, do conflito de competências, mais de um sujeito 

ativo pleiteie o crédito tributário. 

 Ainda no plano do aspecto espacial, as delimitações das áreas urbana e rural, para 

identificação de determinados tipos de tributos reais, podem ensejar a figura do confisco. 

 É interessante notar que, nos exemplo acima, conflitantes os textos legais, o 

confisco pode surgir da incoerência da norma que daí se extrairá. A norma, como visto, é a 

interpretação que se extrai de um ou mais textos legais. Se esses textos legais estão em 

desacordo, tem-se a possibilidade de instituição de confisco, por deformidade na construção 

normativa.  

 Todas essas questões territoriais e normativas são capazes de ilustrar a 

possibilidade de instituição de confisco por um desnaturamento da norma tributária.  
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7.4.4. Aspecto Material 
 

 

  Os aspectos da hipótese de incidência tributária descritos anteriormente quase são 

desprezados quando se está diante da análise do confisco. 

  O aspecto material é, dentre todos, um dos mais estudados pelos doutrinadores e, 

curiosamente, justamente aquele ao qual não se chega a consenso.  

  Atendo-se à concepção dominante de confisco como ofensa à capacidade 

contributiva, as discussões doutrinárias e jurisprudenciais procuram por um momento a partir 

do qual a alíquota instituída passa a ser confiscatória. Em outras palavras, passa a ser 

opressora. 

 Ou seja, dentro do aspecto material da hipótese de incidência, a doutrina elege o 

aspecto quantitativo para aferir a existência ou não de efeito confiscatório. 

 A tarefa, embora pertinente, mostra-se árdua justamente porque não há definição 

de critérios objetivos para mensuração da confiscatoriedade. A mera fixação de percentuais de 

alíquotas, desvinculadas da análise da base de cálculo, mostra-se insuficiente para resolução 

do problema. 

  No entanto, apesar de as atenções se voltarem para o aspecto quantitativo, outras 

análises podem ser empreendidas a partir do aspecto material da hipótese de incidência.  

  Tal é o caso, por exemplo, dos fatos habilitados a integrar a hipótese de incidência 

de tributos. Taxas com fatos geradores de impostos contrariam a disposição constitucional, e 

são confiscatórios porque não encontram embasamento legal. 

  Como a Constituição Federal esmiúça o sistema tributário brasileiro, qualquer 

tributo que venha a eleger como imponível situação já objeto de outro tributo é 

manifestamente ilegal.  Mais ainda, inconstitucional e, necessariamente, confiscatória. 
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  Assim, as taxas somente podem ocorrem em decorrência do exercício do poder de 

polícia ou em função do oferecimento de serviço público. Fugir a essas hipóteses é instituir 

coisa outra que não taxa: institui-se confisco. 

 Se uma determinada atividade não é serviço público, ou se é serviço sequer 

oferecido, não se pode chamar de taxa essa figura: falta-lhe amparo constitucional e a norma 

que a institui é inválida. A figura emergente será o confisco. 

  Para se atender ao princípio da capacidade contributiva objetiva, as hipóteses 

tributáveis hão de denotar, sempre, signos presuntivos de riqueza. Ou seja, o fato gerador dos 

tributos deve retratar uma situação com expressão econômica. Um tributo instituído em 

desrespeito a esse parâmetro seria necessariamente confiscatório. 

 No que se refere às alíquotas e às bases de cálculo, é preciso que estas mantenham 

íntima relação com a hipótese de incidência tributária. A base de cálculo deve ser escolhida de 

maneira a retratar um aspecto mensurável do fato imponível. A alíquota será precisamente a 

parcela que incidirá sobre a base de cálculo, para se extrair o valor do tributo. 

  No caso de taxas, a base de cálculo deve ser sempre o custo total de serviço. É 

fixa, portanto. A alíquota é que é variável, apreendendo uma parcela dessa base de cálculo. 

Esse ponto já é capaz de sugerir a imensa quantidade de taxas absolutamente inconstitucionais 

(ou seja, confiscos) instituídas Brasil afora.  

  Muitas das vezes as taxas mantêm base de cálculo típicas de impostos, aferindo 

fato relativo ao contribuinte e não à administração pública. Ou seja, a distinção clássica entre 

tributos vinculados e não vinculados não é observada. O tributo aí instituído não pode ser 

chamado de tributo: é confisco. 

  A descrição precisa dos fatos geradores é de importância vital para o afastamento 

de confisco. Se houver falha nessa designação, a figura está deformada e surge confisco, não 

tributo. 
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  É por isso que a base de cálculo, no caso das taxas, haveria de se reportar ao valor 

do serviço, não a qualquer ato afeito ao contribuinte. 

 As contribuições de melhoria, do mesmo modo, possuem uma delimitação: a base 

de cálculo é o custo total da obra e o limite do tributo é o valor acrescido ao imóvel. 

Desrespeitando-se esses parâmetros, não se está diante da figura da contribuição de melhoria, 

mas de confisco. 

 Os impostos, caso sejam reais ou pessoais, também obedecem a determinados 

parâmetros. O imposto sobre propriedade territorial rural, como a própria Constituição 

Federal dá a entender, há de incidir sobre bens imóveis rurais. O termo propriedade pode até 

ser ampliado (de fato, a legislação o amplia para abrigar as hipóteses de domínio útil), mas 

não há como fugir à necessidade de se incidir sobre propriedade rural. 

 O imposto sobre serviços incide sobre serviços. O conceito de serviços é 

preenchido pela legislação infraconstitucional, mas se pode depreender, pela leitura da 

Constituição, que serviço se distingue de produtos e de circulação de mercadorias. Essas são 

amarras constitucionais, que já delimitam o poder de tributar. Se se afrontar esse desenho, 

tem-se confisco. 

 É de se indagar se a inclusão de um serviço não prevista na lista de serviços 

constante da lei complementar reguladora do imposto sobre serviços seria confisco ou não. 

Pelo que se vem aqui discutindo, a resposta só pode ser afirmativa: em função da legalidade, e 

a própria Constituição exige a lei complementar o imposto sobre serviços, somente os 

serviços descritos na lei complementar podem ser considerados integrantes da hipótese de 

incidência. Não estando descrito na lei complementar, embora contido na lei municipal, tem-

se que a lei instituiu um confisco, em lugar de tributo. 

 É interessante que, nesse caso, a invalidade da norma só atingiria esse serviço não 

descrito na lei complementar. É caso de invalidade imparcial. Confisco seria apenas essa 
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exação sobre serviço não previsto na legislação complementar. Não há necessidade de 

invalidade de toda a norma jurídica.  

  Caso ainda mais interessante é o das contribuições de intervenção no domínio 

econômico, contribuições sociais e em prol de determinadas classes. Essas contribuições 

distinguem-se dos impostos apenas pela destinação. São tributos não vinculados, tais como 

impostos.  

 Embora, no Direito Tributário, se entenda que as discussões sobre a destinação dos 

tributos seja objeto do Direito Financeiro, para a conceituação do confisco essa cisão não é 

oportuna. Muito pelo contrário, constitui argumento em favor de uma visão mais integrada do 

Direito Financeiro e do Direito Tributário. 

 Isso acontece porque a não destinação da contribuição para os fins para os quais 

foi criada transforma-a em imposto. No entanto, os impostos não previstos na Constituição 

somente podem ser instituídos por lei complementar. Assim, em lugar de contribuição ou 

imposto, estaria a União instituindo confisco. 

 Como se observa, como o esteio delimitador da exação é a legalidade, que, no caso 

brasileiro, é bastante regulada no âmbito constitucional, o confisco é não a cobrança 

exarcerbada, mas simplesmente a cobrança indevida. Daí a conclusão de que exação 

confiscatória é essencialmente inconstitucional e de que exação inconstitucional é 

necessariamente confiscatória. 

  Não é possível delimitar, de antemão, todas as hipóteses de ofensa à materialidade 

do tributo. Cada situação específica exige uma análise pormenorizada. Assim, um tributo 

incidente sobre o consumo apresentará requisitos materiais distintos de um tributo sobre a 

renda. A relação de pertinência entre a alíquota e a base de cálculo, ou mesmo a escolha do 

fato tributável variam de acordo com a espécie tributária analisada. 
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Tentar exaurir essas hipóteses é tarefa desnecessária, tanto quanto o é desnecessária a tarefa 

de se descobrir uma alíquota confiscatória a priori. 

  O importante, no exame da materialidade do tributo, não é tanto saber de cor e 

salteado um rol de situações de erronia. O importante é proceder sempre à análise da 

constitucionalidade tributária. Não convém que se apresente um conjunto de falhas, porque 

não importa saber de cor a tabuada, mas principalmente saber raciocinar para identificar 

eventuais falhas. Uma tábua de falhas não conduzirá a efeito prático algum. 

 
 
 

7. 5. Confisco e Constitucionalidade Normativa 

 

 

 Como visto, confisco é categoria antípoda ao tributo. O tributo, por se encontrar 

dentro da esfera da conformidade ao direito, pode ser exigido. O confisco, por se encontrar 

fora da esfera de conformidade ao direito, é indevido. A diferença reside precisamente na 

pertinência da imposição da conduta estabelecida: o tributo é exigível; o confisco, não. Um é 

devido, o outro é indevido. 

 Ambos, tributo e confisco, são normas. O tributo é uma norma jurídica186, mais 

especificamente, espécie de norma de conduta impositiva. O confisco, por sua vez, também é 

norma jurídica. É igualmente norma de conduta impositiva. A distinção está na validade 

destas normas. 

 O tributo é norma válida e eficaz. O confisco, em contrapartida, é norma inválida, 

porque contrária a direito, embora possa gerar efeitos.  

                                                
186 Cf. a respeito do caráter normativo do tributo, dentre outros, COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria 
Geral do Tributo e da Exoneração Tributária. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. 
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 Em ambas as situações há textos legais que servem como ponto de partida para a 

extração da norma. Há hipótese de incidência num e noutro caso, como igualmente há 

conseqüências jurídicas estabelecidas. Ou seja, ambos são normas jurídicas. 

 No entanto, enquanto o tributo é uma norma jurídica que se coaduna perfeitamente 

ao ordenamento jurídico, cingindo-se aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais 

que regulam a matéria, o confisco, embora norma jurídica, não se coaduna às disposições 

constitucionais, sendo, portanto, vedado em nosso ordenamento jurídico. 

 O confisco é categoria residual, resultante da impossibilidade de classificação de 

uma situação como tributo. Sua estrutura é semelhante à do tributo, mas constituem naturezas 

distintas. São categorias ontologicamente distintas, por não ser possível entender que o 

permitido (tributo) e o proibido (confisco) possam equivaler.187  

 A deformidade encontrada no tributo gera sua desnaturação: não pode ser 

considerado tributo e passa a ser considerado confisco. Faz-se necessário analisar a norma 

instituidora para se descobrir se se está diante de confisco ou de tributo. 

 Como o confisco é vedado constitucionalmente, tem-se que a análise da norma 

implica, na realidade, no exame de sua constitucionalidade. Ou seja, o confisco é 

necessariamente inconstitucional. É norma inválida. 

 Esse aspecto é importantíssimo, porque as normas jurídicas têm presunção de 

constitucionalidade.188 Assim, o confisco, embora indevido, continua a ser exigido em função 

da presunção de constitucionalidade da norma. Somente quando da declaração de 

inconstitucionalidade é que se terá reconhecida a invalidade da norma jurídica instituidora do 

confisco. 

                                                
187 Cf. a respeito dos modais deônticos, CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Jurídica, 4. ed., São 
Paulo: Max Limonad, 2002, p. 67-71. 
188 GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária:  repetição 
do indébito. São Paulo: Dialética, 2002, p.21. 
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 A questão suscita inúmeras controvérsias. A primeira delas diz respeito ao 

problema da validade como qualidade ou como essência da norma jurídica. Kelsen, por 

exemplo, entende que a validade é da essência da norma. Von Wright, Pontes de Miranda, 

Tércio Sampaio Ferraz adotam a tese de que a validade é qualidade da norma.189 A escolha da 

teoria tem reflexos práticos nítidos: os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, se ex 

tunc ou ex nunc, podem variar conforme a teoria abraçada. Sendo retroativos os efeitos, cabe 

a repetição dos valores relativos a tributo pagos indevidamente.  

 Complicando ainda mais, Sacha Calmon entende que a validade não diz respeito às 

normas, e sim às leis. As normas admitem juízo de eficácia, mas não de validade. É 

conveniente citá-lo: 

 

A lei é um ente positivo. A norma é um ser lógico. Pode até haver coincidência entre 

lei e norma, caso raro. Normalmente a norma decorre de um conjunto de leis. 

Feito esse corte metodológico, é possível verificar que os problemas concernentes à 

existência, validade e vigência, de fato, dizem respeito à lei, como ente positivo, 

como ato legislativo. Através das “normas de reconhecimento” referidas por Hart 

são “testadas” as leis (ou os costumes nos países de direito consuetudinário). No 

plano da lei, basicamente, importa saber se ela existe, se existe com validade e, se 

existindo com validade, está em vigor e, pois, apta a formar normas jurídicas ou 

cooperar para a formação delas. 

As questões de aplicabilidade, incidência e eficácia já se inserem noutra dimensão 

muito diversa. Inserem-se no plano da norma. Aplicável é a norma e não a lei. O que 

incide não é a lei. É o preceito da norma, se e quando ocorrente sua hipótese de 

incidência no mundo fático. Do mesmo modo há que considerar a eficácia como 

tema normativo e não como questão legal. Para nós a eficácia é a qualidade 

intrínseca, a norma que lhe permite produzir os efeitos jurídicos que lhe são 

                                                
189 Para uma exposição breve das doutrinas a respeito da validade da norma jurídica, e ampla discussão de suas 
aplicações ao Direito tributário, Cf. GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha.Inconstitucionalidade 
da lei tributária: repetição do indébito. São Paulo: Dialética, 2002 e PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Efeitos da 
decisão de inconstitucionalidade em direito tributário . São Paulo: Dialética, 2002.  



 

 
 

200 

próprios. Está dentro da norma e não fora dela, como parece querer Souto Maior e, 

em certa medida,Hans Kelsen. 

(...) 

Tanto é a eficácia um atributo da norma que existem leis insuficientes para gerar 

uma norma. Precisam de outras leis, artigos de lei que lhes complementem a 

normatividade. Somente então ter-se-á uma norma com eficácia cheia, isto é, apta a 

produzir todos os efeitos que lhe são próprios.190  

  

 Como se vê, ancorando-se na distinção entre leis e normas, entende Sacha Calmon 

que apenas aquelas estão sujeitas ao exame de existência e validade. As normas podem ser 

analisadas apenas quanto à sua eficácia. 

 Muito embora se compartilhe do entendimento de que lei e norma são distintos, 

não podem prosperar os argumentos de Sacha Calmon. 

 As normas igualmente podem ser analisadas nos três planos do mundo jurídico: 

existência, validade e eficácia. O entendimento de Sacha Calmon de que as normas não são 

suscetíveis de análise nos planos da existência e da validade parece resultar de uma 

interpretação equivocada dos planos da existência e da validade. 

 Marcos Mello, discorrendo sobre o tema, apresenta as distinções entre os diversos 

planos, ancorando-se nas lições de Pontes de Miranda. A respeito do plano da existência, 

esclarece Mello: 

 

Ao sofrer a incidência de norma jurídica juridicizante, a parte relevante do suporte 

fático é transportada para o mundo jurídico, ingressando no plano da existência. 

Neste plano, que é o plano do ser, entram todos os fatos jurídicos, lícitos ou ilícitos. 

No plano da existência não se cogita de invalidade ou eficácia do fato jurídico, 

                                                
190 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria Geral do Tributo e da Exoneração Tributária. 3. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2000, p. 92-93. 
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importa, apenas, a realidade da existência. Tudo, aqui, fica circunscrito a se saber se 

o suporte fático suficiente se compôs, dando ensejo à incidência. Naturalmente, se 

há falta, no suporte fático, de elemento nuclear, mesmo completante do núcleo, o 

fato não tem entrada no plano da existência, donde não haver fato jurídico.191 

 

 Mais adiante, examina o plano da validade: 

 

Se o fato jurídico existe e é daqueles em que a vontade humana constitui elemento 

nuclear do suporte fático (ato jurídico strictu sensu e negócio jurídico) há de passar 

pelo plano da validade, onde o Direito fará a triagem entre o que é perfeito (que não 

tem qualquer vício invalidantes) e o que está eivado de defeito invalidante. 

Inicialmente, é preciso destacar o que antes já foi referido de passagem –– os fatos 

jurídicos lícitos em que a vontade não aparece como dado do suporte fático (fatos 

jurídicos strictu sensu e ato-fato jurídico), como os fatos ilícitos lato sensu 

(inclusive o ato ilícito), não estão sujeitos a transitar pelo plano da validade, uma 

vez que não podem ser nulos ou anuláveis. A nulidade ou a anulabilidade –– que 

são graus de invalidade –– se prendem à deficiência de elementos complementares 

do suporte fático relacionados ao sujeito, ao objeto ou à forma do ato jurídico. A 

invalidade pressupõe como essencial a suficiência do suporte fático, portanto, a 

existência de fato jurídico.192 

 

 E, no que diz respeito ao plano da eficácia, Mello apresenta a seguinte definição: 

 

O plano da eficácia é a parte do mundo jurídico onde os fatos jurídicos produzem 

os seus efeitos, criando as situações jurídicas, as relações jurídicas, com todo o seu 

                                                
191 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
1995, p. 78. 
192 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, 
p. 79. 
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conteúdo eficacial representado pelos direitos e deveres, pretensões e obrigações, 

ações e exceções, ou os extinguindo.193 

  

 Observe-se que, no plano da validade, é examinado pormenorizadamente o suporte 

fático, para saber se existe vício apto a ensejar a nulidade ou a anulabilidade do ato. Além do 

mais, para se chegar ao plano da validade, é preciso haver completude dos elementos da 

hipótese, do suporte fático. Por isso, o plano da existência não pode prescindir do exame da 

hipótese de incidência. O tributo, nesse caso, só surge quando concretizado o fato 

hipoteticamente descrito. Essa fato hipoteticamente descrito está na norma, na interpretação 

que se faz do texto legal. Assim, até mesmo para o plano da existência faz-se necessário um 

exame da norma. 

 Suporte fático, hipótese de incidência, prótase são expressões sinônimas. 

Designam o elemento hipotético das normas. Ora, se, para analisar a validade de um ato, é 

preciso examinar-lhe o suporte fático, tem-se que o exame da validade se processa no plano 

mesmo da norma jurídica. 

 Essa afirmação vale também para o tributo. O exame da validade do tributo passa 

pelo exame da norma tributária. É preciso examinar a hipótese de incidência, e até mesmo sua 

conseqüência, para se analisar a validade do tributo instituído. 

 Não basta, como parece querer Sacha Calmon, que se examine a validade das leis. 

Sacha Calmon tem razão ao dizer que a lei é ente positivo, enquanto que a norma é ente 

lógico. Mas a lei, em si, é mero suporte para as interpretações que levarão à  obtenção da 

norma jurídica. 

 A norma jurídica, como bem salienta Eros Grau, surge da interpretação do texto194. 

Como quer Sacha Calmon, surge da interpretação extraída da leitura de uma lei, ou de vários 

                                                
193 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, 
p. 80. 
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diplomas legais. Para se chegar a examinar o suporte fático, a hipótese de incidência do 

tributo, faz-se necessário interpretar a lei, obtendo-se já a norma: assim, o exame a que se 

procede quando se analisa a “legalidade” do tributo é um exame de validade. Sendo o tributo 

uma norma, é exame de validade de norma. Está-se no plano de validade, e não no da eficácia. 

Aliás, pode-se até dizer que a lei também possui uma eficácia distinta da eficácia da norma: a 

eficácia da lei é estar apta a gerar a norma. Assim, o primeiro efeito que se espera de uma lei é 

a sua capacidade de possibilitar a extração da norma, pela interpretação. A norma, incidindo, 

gerará os seus efeitos, criando obrigações, direitos, pretensões etc., mas até mesmo a lei 

possui uma carga eficacional.  

 É possível, ainda, examinar-se a validade de uma lei, exclusivamente. Nesse caso, 

atenta-se principalmente para os aspectos formais, para o procedimento legislativo. É ainda 

cabível o exame da lei, ainda no plano da validade, sob o aspecto material. Nessa fase, não se 

está necessariamente se obtendo, desde já, a norma, uma vez que a lei pode não conter todos 

os elementos necessários à formação da norma.  

 A materialidade da lei, nesse caso, pode ser analisada, se já houver elementos que 

apontem para sua (in)validade. Exemplifique-se. Imagine-se uma lei tributária que estabeleça 

um determinado tributo, deixando para detalhar o aspecto material, com as discriminações das 

alíquotas e base de cálculo, em outro diploma legal. Essa primeira lei apresenta parte do 

aspecto material, descrição do aspecto pessoal, temporal e espacial. Se, no aspecto temporal, 

já se houver estabelecido uma retroatividade do tributo criado, já se pode concluir pela 

inconstitucionalidade da lei, e conseqüentemente, pela invalidade da lei, sem que se tenha 

chegado plenamente à norma tributária: faltava a descrição pormenorizada do aspecto 

material-quantitativo. Nesse exemplo, a lei já é passível de invalidade, posto que ofende 

dispositivo constitucional. 

                                                                                                                                                   
194 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 207. 
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 Existe ainda a hipótese de lei e norma coincidirem, caso em que o exame de 

validade de uma implica no exame de validade da outra.  

 O importante é ter em mente que, ao contrário dos argumentos bastante sedutores 

de Sacha Calmon, é plenamente possível se falar em exame de validade da norma. O próprio 

cotejamento típico do exame de constitucionalidade implica na análise da norma. É preciso 

verificar se o que a norma prescreve, materialmente, se coaduna com a Constituição.  

 Esse é um ponto de relevo para o presente estudo, uma vez que o confisco é norma 

que não se coaduna com o ordenamento jurídico. É impossível se chegar a essa conclusão sem 

que se analise a estrutura normativa do suposto tributo, descobrindo-o, na realidade, como 

confisco. Sem análise da norma, não é possível descobrir se a categoria é tributo ou  confisco. 

Como o confisco é vedado constitucionalmente, tem-se que esse exame acarreta o exame de 

validade da norma. Equivoca-se, nesse ponto em particular, o jurista Sacha Calmon, em que 

pese a argúcia com que constrói sua teoria geral do tributo. 

 Como mencionado anteriormente, o confisco é indevido, posto que proibido pelo 

ordenamento jurídico. A apreensão que se realiza com o tributo, com o cumprimento da 

prestação pelo contribuinte é permitida, porque o tributo é norma válida. A apreensão que se 

realiza com o confisco, ou seja, a prestação que se exige do contribuinte, nesse caso, é 

indevida, porque a desnaturação ocorrida na norma tributária contraria os preceitos 

constitucionais e infraconstitucionais que regulam a matéria (observe-se que há matéria de 

fundo, não apenas de forma). O confisco pode ser considerado um pseudotributo. A ofensa às 

normas constitucionais (afronta ao desenho constitucional do tributo, ofensa a uma norma de 

competência, ofensa à anterioridade, afronta à capacidade contributiva objetiva, por exemplo), 

colocam-no no plano da contrariedade a direito. É categoria jurídica. É norma, ainda, porém 

norma inválida. Está eivada de ilicitude, na concepção que dela traça Marcos Mello.   
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 Marcos Mello apresenta a categoria de atos jurídicos ilícitos invalidantes, para, em 

seguida, discorrer sobre a inconstitucionalidade de leis. Diz ele: 

 

Todo ato de violação de direito, cuja conseqüência seja a sua invalidade, constitui 

um ato ilícito invalidante. Essa categoria de ato ilícito é reconhecida por quase todos 

os doutrinadores, desde quando consideram o ato inválido como infringente da 

ordem jurídica. Apesar disso, recusam-se a classificá-los como ilícitos. 

(...) 

A invalidade, em seus diversos graus (= nulidade e anulabilidade), constitui uma 

sanção que o ordenamento jurídico adota para punir determinadas condutas que, 

embora integrem suporte fático de ato jurídico, implicam contrariedade a direito. 

Como demonstramos antes (§58), a contrariedade a direito constitui, como elemento 

cerne, o núcleo do suporte fáctico da ilicitude, sendo, assim, dado essencial para a 

existência do fato ilícito lato sensu. Ato ilícito lato sensu (espécie de fato ilícito) é, 

portanto, todo ato jurídico cujo suporte fáctico tenha como cerne a contrariedade a 

direito. Partindo dessa concepção, parece bastante evidente que o ato jurídico 

inválido (nulo ou anulável) não pode ter outra natureza senão a de ato ilícito, uma 

vez que, conforme a espécie, a invalidade é uma penalidade que o direito atribui, em 

geral, a atos jurídicos que: (a) impliquem infração de norma jurídica cogente, que 

não preveja sanção diferente para o caso de sua violação, ou (b) resultem de defeitos 

na manifestação da vontade que, algumas vezes, decorre mesmo da prática de atos, 

já ilícitos por essência, que visam distorcer a formação da vontade negocial (dolo e 

coação), e que, em outros casos, têm por finalidade verdadeira causar prejuízo a 

alguém especificamente (casos de simulação nocente e de fraude contra credores).195 

  

 Logo mais adiante, referindo-se à invalidade de leis, Mello esclarece: 

 

                                                
195 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, 
p. 212-213. 
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Não há dúvida de que, em todo o plano jurídico, a questão da invalidade dos atos 

jurídicos está diretamente relacionada com o problema da violação das normas 

jurídicas.  

No campo do direito público, por exemplo, a lei e os atos normativos em geral, que 

são atos jurídicos de natureza especial, são inválidos (=nulos) quando infringem 

normas jurídicas de hierarquia superior, sejam de forma ou de fundo. É o que ocorre 

nos casos de inconstitucionalidade das leis e de inconstitucionalidade ou ilegalidade 

de atos normativos infralegais (decretos e regulamentos, p. ex.). Não importa se a 

norma infringida é relativa ao processo legislativo (formal), ao poder de editá-la 

(norma de competência), ou se a violação é conteúdo de regra substantiva, de direito 

material, de fundo (casos de antinomia). Em qualquer hipótese tem-se a invalidade 

como conseqüência da infração. 

(...) 

Na verdade, há hipóteses em que a invalidade apenas resulta de infração a norma 

instrumental. É o que ocorre com normas procedimentais, como no direito 

processual, constituído que é, preponderantemente, por normas dessa espécie, nas 

regras constitucionais sobre processo legislativo, e, em geral, com normas de direito 

formas postas, heterotopicamente, em textos legislativos de direito material (ex.: 

Código Civil, art. 1333)196.  

Essas situações, no entanto, não somente não esgotam as espécies possíveis como 

não são as mais significativas  no campo das nulidades. 

(...) 

No campo do direito constitucional, havendo antinomia entre normas 

infraconstitucionais e normas constitucionais substantivas, de direito material, 

aquelas são nulas, e neste caso não é possível falar-se em violação de “norma 

técnica”, precisamente porque as normas de fundo (de direito material) não são 

formais, mas imperativas ou proibitivas (=normas finais).197 

 

                                                
196 Mello, refere-se, aqui, ao Código Civil de 1916. 
197 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, 
p. 213-219. 
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  Percebe-se, pela leitura do texto acima,  que a norma inconstitucional é inválida, e 

que essa invalidade possui um caráter ilícito, entendido aqui como contrariedade a direito da 

qual decorrem efeitos.198 

 Volte-se, aqui, à imagem dos modais deônticos, tão caros a Paulo de Barros 

Carvalho. Nos modais deônticos, tem-se a esfera do obrigatório, do facultativo e do 

proibido.199 Na esfera do proibido, está-se necessariamente a figura da contrariedade a direito, 

da ilicitude tomada no sentido amplo, designado por Marcos Mello. 

 Por ser vedado, o confisco é contrário a direito e é eivado de ilicitude. É indevido, 

precisamente porque é contrário a direito. 

 As exações precisam seguir fielmente o desenho constitucional e 

infraconstitucional (leia-se: normas extraídas das leis complementares) para elas traçados, sob 

pena de a cobrança ser indevida. 

 O aspecto político da legitimidade da cobrança, que muitos autores, acobertados 

por um positivismo estreito, teimam em ignorar, não pode ser desprezado. Se se institui um 

confisco, tem-se uma apropriação indevida do patrimônio do contribuinte, um enriquecimento 

sem justificativa jurídica para embasá-lo. É questão de moralidade tributária, inclusive, 

porque contraria a moralidade tributária a instituição do confisco e a pretensão do Estado de 

se apropriar, sem o devido lastro constitucional, de parcela, independente do tamanho, do 

patrimônio do contribuinte. 

 O confisco, por ser categoria antípoda ao tributo, encontra-se inclusive fora do 

espectro da licitude: é ilícito. O elemento de contrariedade ao direito pode ser encontrado em 

                                                
198 Mello esclarece que o conceito de ilicitude é formado pela contrariedade a direito, acrescida da 
imputabilidade. Cf. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1995, p. 94-98.. 
199 Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Jurídica, 4. ed., São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 
67-71. 
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qualquer dos aspectos da norma tributária, mas uma vez existindo, transmuda o tributo, 

desnatura-o, ensejando o confisco.  

 Por ser norma jurídica estatuída em confronto com outros dispositivos superiores, 

notadamente a Constituição e leis complementares, é norma inválida, passível de declaração 

de inconstitucionalidade.  

 E, dessa declaração de inconstitucionalidade, deflui-se a necessidade de repetição 

dos valores pelo Estado cobrados a título de pseudotributo (confisco, na realidade).  

 Pretender, com faz Sacha Calmon, que as normas, inclusive as tributárias, somente 

sejam analisadas sob o prisma da eficácia impede o exame da constitucionalidade da norma. 

A teoria de Sacha Calmon acaba por impedir, em tese, o exame de constitucionalidade do 

tributo, e a descoberta, o desvelamento, do confisco.  

 Aliás, basta perceber que é bastante comum a interpretação conforme a 

constituição para se concluir pela equivocidade do posicionamento de Sacha Calmon.  O que 

é a interpretação conforme a constituição senão a simples análise de que, dentre mais de uma 

norma passível de ser extraída da interpretação dos diplomas legais, deve-se escolher aquela 

que respeite a hierarquia e o texto constitucionais? Não está a interpretação conforme a 

constituição analisando a estrutura da norma jurídica, não apenas em seu aspecto formal, 

como em seu aspecto material e, por conseguinte, conduzindo a uma análise da validade da 

norma, mesmo, e não da lei, apenas? 

 É de se entender que sim. 

 Lenio Streck chega a afirmar que a interpretação conforme a Constituição é 

princípio imanente da Constituição, porque não há nada que seja mais ínsito à Constituição do 

que a obrigatoriedade de os textos normativos serem interpretados de acordo com ela.200 

                                                
200 Cf. STRECK, Lenio. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: uma nova crítica do Direito. 2. ed.  Rio de 
Janeiro:Forense, 2004, p. 573-574. 
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 Nesse sentido, como as normas são extraídas da interpretação dos textos legais, 

tem-se que a interpretação conforme à Constituição é, na realidade, a escolha de qual 

interpretação deve ser conferida ao texto normativo para que este se coadune aos dispositivos 

constitucionais. É a escolha, assim, de qual norma a ser extraída do texto legal. 

 O estudo do confisco, relacionando-o à constitucionalidade normativa, e ao estudo 

do controle de constitucionalidade, é algo que decorre da própria natureza normativa do 

confisco.  

 Repise-se: tanto o tributo como o confisco são normas. Tanto um quanto o outro 

podem ser estudados em seu aspecto estático e dinâmico, enquanto suporte fático e preceito, e 

enquanto relação jurídica obrigacional. Enquanto espécies de normas de conduta, estabelecem 

um determinado comportamento: pagar x ao Estado. Enquanto que no tributo esse 

comportamento é licitamente exigido, sendo conforme a direito, no confisco o comportamento 

estipulado pela norma é repudiado pelo ordenamento, sendo contrário a direito. A norma 

instituidora do tributo será válida, posto que conforme à Constituição e às disposições 

infraconstitucionais. A norma instituidora do confisco possuirá a presunção de validade típica 

de qualquer norma jurídica. No entanto, se analisada, conduzirá ao reconhecimento de sua 

invalidade. Assim, o tributo se processa na esfera do permitido; o confisco, enquanto 

categoria residual alternativa ao tributo, processa-se na esfera do proibido. 

 A identificação de ocorrência de confisco dar-se-á, então, em função do controle 

de constitucionalidade. Pode haver controle de constitucionalidade preventivo, como 

igualmente pode haver controle de constitucionalidade repressivo, com a utilização quer do 

controle concentrado, quer do controle difuso. 

 Desse modo, pode haver uma decisão de inconstitucionalidade que tenha eficácia 

apenas entre as partes, como pode ocorrer de a decisão de inconstitucionalidade gerar eficácia 

erga omnes, se concentrado o controle. 
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 É oportuno recordar, por fim, que a obediência aos ditames constitucionais é 

princípio imanente da Constituição, como esclarece Lenio Streck201. Que os tributos a serem 

instituídos devem respeitar os princípios e demais dispositivos constitucionais é exigência 

decorrente da primazia da Constituição, num Estado Social e Democrático de Direito. O 

confisco, como categoria alternativa ao tributo, e antípoda a este, é fruto da rejeição da 

primazia constitucional. Por conta disso, nasce na esfera da contrariedade a direito e da 

invalidade.  

 O princípio de vedação ao confisco, nada mais é, portanto, que uma explicitação 

do princípio da supremacia constitucional. Mesmo que não houvesse o princípio de vedação 

ao confisco sido positivado no ordenamento jurídico brasileiro, é perfeitamente possível 

derivá-lo dos demais dispositivos constitucionais.  

 Se o tributo deve ser instituído em observância às normas constitucionais, qualquer 

outra categoria que se institua em inobservância a essas mesmas normas constitucionais torna-

se vedada. Não era necessário que o legislador houvesse positivado o princípio de vedação ao 

confisco: da obrigatoriedade do tributo decorre a inexigibilidade do confisco. Se o primeiro é 

permitido, porque atende às disposições constitucionais; o segundo, que desatende a essas 

mesmas disposições, não poderia ter outro fim senão a inexigibilidade. 

 A positivação não deixa de ser um ganho, sobretudo sob o aspecto pedagógico. É 

um reforço para que os legisladores não elaborem leis eivadas de inconstitucionalidade e 

instituam, em lugar de tributo, o confisco. No entanto, como a leitura que se confere ao texto 

constitucional é extremamente carregada de uma quantificação asfixiante, não se percebe 

adequadamente a riqueza da vedação ao confisco no ordenamento brasileiro. 

 

                                                
201 STRECK, Lenio. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: uma nova crítica do Direito. 2. ed.  Rio de 
Janeiro:Forense, 2004, p. 573-574. 
 



 

 
 

211 

7.6. O enriquecimento injustificado do Estado a partir do confisco 
 
 
 
  O confisco somente irá gerar um enriquecimento injustificado para o Estado na 

medida em que ele for efetivamente pago. 

 Esse é um ponto importante porque, apesar de ser a norma instituidora de confisco 

uma norma inválida, essa situação, de per si, não gera qualquer enriquecimento para o Estado. 

 À semelhança do que ocorre com o tributo, que se apresenta em um aspecto 

estático e outro dinâmico, o confisco igualmente pode assumir qualquer dessas feições. É que 

o confisco é norma e também relação jurídica obrigacional, embora essa relação seja contrária 

a direito e a norma seja inválida. 

 Pode-se dizer que há dois planos: num primeiro plano, o estritamente normativo, o 

confisco é inconstitucional e é preciso que se reconheça a inconstitucionalidade da norma que 

o instituiu. No entanto, não houve ainda qualquer pagamento e a situação se cinge à questão 

de constitucionalidade de normas. 

 Por outro lado, instaurada a relação tributária, tendo o contribuinte efetivamente 

pago o valor, há uma alteração patrimonial a gerar um enriquecimento para o Estado. 

 Desse modo, são os seguintes os elementos necessários à ocorrência de 

enriquecimento injustificado a partir do confisco: 

 

a) a existência de uma norma confiscatória; 

b) a ocorrência do fato descrito na norma confiscatória; 

c) o efetivo pagamento, pelo contribuinte, do confisco; 

d) o conseqüente enriquecimento estatal decorrente do pagamento do confisco. 
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  Toda a longa discussão a respeito da instituição do confisco, realizada nos tópicos 

anteriores do presente capítulo, constituem o primeiro dos pressupostos para que o confisco 

seja um elemento gerador de enriquecimento injustificado para o Estado.  

 A fiel caracterização do que venha a ser confisco, a necessidade do exame 

normativo, a possibilidade de ocorrência de confisco a partir da desnaturação de qualquer dos 

aspectos da norma tributárias, já discutidos, servem como substrato para o primeiro ponto 

desse outro fenômeno, que é o enriquecimento estatal a partir de confisco. 

 O enriquecimento injustificado surge apenas no plano dinâmico da norma 

tributária, quando ocorrido a hipótese de incidência da norma. Está no âmbito da relação 

jurídica e não no plano normativo.  

 Isso acontece porque, por mais que contrarie o direito a instituição de confisco, só 

se há de falar em enriquecimento injustificado se houver efetivo pagamento e, efetivo 

pagamento só ocorre no plano dinâmico da norma tributária, por ocasião da relação jurídica. 

 É preciso que o contribuinte pague o valor cobrado a título de confisco, 

empobrecendo-se, para que se discuta a ocorrência de enriquecimento injustificado. 

 Desse modo, ao contrário do que entendem os civilistas, para o direito tributário 

faz-se necessária a existência de empobrecimento para a caracterização do enriquecimento 

injustificado. O contribuinte precisa pagar, precisa empobrecer-se e o Estado precisa 

locupletar-se, enriquecer-se, para a constituição do enriquecimento injustificado. 

 Não há como ligar o confisco ao enriquecimento injustificado do Estado sem que 

se tenha em mente a necessidade de efetivo pagamento.  

 O confisco, no plano estritamente normativo, no plano estático, é inconstitucional, 

é norma inválida. Todavia, como as normas possuem presunção de validade, é possível a 

instauração de uma relação jurídica tributária. Está-se no plano dinâmico da norma tributária 

instituidora do confisco. 
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  Ocorrendo o fato previsto na norma confiscatória, surgida a pretensão estatal 

(ainda que indevida e incabível, mas infelizmente presumidamente válida), é possível que o 

contribuinte venha efetuar o pagamento. 

   Nesse ponto, ao pagar ao Estado valor que não era devido, caracterizada está a 

ocorrência do enriquecimento injustificado estatal. Houve a entrega de valores ao Estado, sem 

que a conduta se lastreasse em posição material ou formalmente legal. 

   É a conduta efetivamente concretizada, para se voltar ao termo usado por Sacha 

Calmon, em sua classificação das normas, o elemento basilar para o surgimento do 

enriquecimento injustificado estatal.  

   Ressalte-se que a ausência de justificativa decorre da vedação, no direito 

brasileiro, de instituição de confisco, de possibilidade de se instituir uma exação sem o 

seguimento dos rigores formais e materiais da Constituição. Na contrariedade à Constituição 

reside a ausência de justificativa do enriquecimento estatal. 

   Assim, quando Torquato Castro202 fala de ausência de conformidade a direito, no 

enriquecimento sem causa, está a falar de contrariedade a direito. É a mesma contrariedade a 

direito a que faz menção Marcos Mello, ancorado em Pontes de Miranda. 

   O nexo de causalidade, no presente caso, é nítido: decorre da relação jurídica 

tributária estabelecida pela norma confiscatória. 

  Aqui emerge ponto interessante: significa que o pagamento por erro não é capaz de 

ensejar o confisco? Somente a relação estabelecida na norma confiscatória é capaz de ensejar 

confisco? 

   Faça-se um esclarecimento: o confisco, no sentido atribuído no presente trabalho, é 

de categoria antípoda ao tributo, a este alternativa e necessariamente residual, que ocorre em 

                                                
202 Apud NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa: de acordo com o novo código civil. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 256-257. 
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função de uma falha na concepção da norma tributária, falha essa que pode ser formal ou 

material. É um sentido estrito de confisco. 

  É possível delinear um sentido amplo, para abrigar as situações nas quais a 

cobrança ou o pagamento se processe por erro, quer do contribuinte, quer do próprio Fisco. 

   Assim, se a autoridade tributária se equivoca no cálculo do tributo, ou o imputa a 

alguém que não é contribuinte direto, muito menos responsável tributário, o pagamento enseja 

confisco, o qual pode ser entendido num sentido amplo.  

   Observe-se que o confisco, nesse caso, não se processa num plano normativo, mas 

sim no plano dinâmico, em conseqüência de erro material. Não há, nesses casos, uma norma 

tributária ensejadora de confisco. A norma pode ser valida, constitucional. O erro ocorreu na 

aplicação da norma. 

   Num sentido amplo, é até possível enquadrar como confisco todas as situações de 

cobrança indevida. É preferível, todavia, reservar a expressão para as hipóteses de 

desnaturação da norma tributária instituidora de tributo. Desnaturada a norma, ocorre o 

confisco em sentido estrito. 

   No entanto, para efeito de enriquecimento injustificado do Estado, ambas as 

concepções de confisco são aptas à geração de enriquecimento para o Estado. Ambas são 

válidas porque ambas se processam no plano dinâmico, ou seja, no plano propiciador do 

efetivo pagamento. 

   Não é possível imaginar um Estado que venha a obter suas receitas em decorrência 

de normas tributárias inconstitucionais. Admitir isso é aceitar que o Estado corroa o pacto 

político. A relação entre administrado e administrador lastrear-se-ia na ilegalidade, numa 

imoralidade incompatível com a gestão das coisas públicas. 

   Assim, o caráter injustificado do enriquecimento injustificado não decorre apenas 

do texto constitucional. Não é a positivação que torna inconstitucional o confisco. Na 
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realidade o princípio não precisaria ser explicitado, uma vez que pode facilmente ser extraído 

da interpretação constitucional. 

   A contrariedade a direito se manifesta, no caso de confisco, no rompimento com os 

pressupostos políticos da tributação. Sim, porque por mais que alguns queiram dissociar o 

direito, sobretudo o tributário, de sua relação política, o pagar tributos é fenômeno tão político 

quanto o voto. Na realidade, é fenômeno político que se expressa economicamente. É a 

expressão econômica da participação política. A cada tributo pago, revigora-se o papel do 

Estado e a cada centavo indevido mutila-se o caráter cívico da tributação. 

   A ausência de justificativa jurídica, no caso de confisco como elemento do suporte 

fático do enriquecimento injustificado do Estado –– para se usar mais uma vez a expressão 

ponteana –– é fruto da quebra do compromisso político (re)criado com a Constituição. 

   Nesse sentido, o confisco em sentido lato, decorrente de erro material, é menos 

grave, precisamente porque a falha existente é uma falha na aplicação da norma. Não atinge a 

própria norma. Pode decorrer de um simples erro, a qual qualquer pessoa está sujeita. 

   A inconstitucionalidade é muito mais grave, porque é o instrumento para o 

rompimento dos pressupostos políticos da tributação. 

   Pago o valor e enriquecido o Estado, tem-se que a ação a ser manejada é 

precisamente a de repetição do indébito. 

   Não há necessidade de se discutir a aplicação da actio de in rem verso no direito 

tributário, face a existência de ação autônoma com o mesmo fim. É certo que o art. 166 do 

CTN e seguintes não aborda a questão do confisco como ensejador da repetição. Não é 

necessário: o fundamento para a repetição está na Constituição. Repetem-se os valores pagos 

indevidamente, por força da vedação ao confisco. 

  A questão da repetição desse indébito tributário é de extrema relevância prática, 

pois se trata precisamente do mecanismo jurídico a ser utilizado caso o confisco ocorra. A 
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primeira grande diferença é que, entendendo-se o confisco como ensejador da repetição, e não 

exclusivamente as disposições do Código Tributário, tem-se um lastro constitucional para o 

pedido de restituição. 

  A actio de in rem verso, dado seu caráter subsidiário, não precisa ser avocada para 

solucionar esse problema do enriquecimento injustificado estatal. A ação de repetição do 

indébito é o mecanismo processual adequado. 

  Embora essa discussão sobre a repetição dos valores indevidos seja de importância 

nítida para o Direito Tributário, a sua adequada discussão fugiria do objetivo desse trabalho: o 

de demonstrar que o confisco gera enriquecimento injustificado para o Estado. Aponta-se aqui 

mais esse problema, sem que se preocupe em desenvolvê-lo. 

  Esse ponto, aliás, longe de ser abandonado, merece ser discutido com maior vagar 

em outro trabalho, já surgindo como decorrência da tese aqui defendida. Nessa oportunidade, 

a repetição de tributos por inconstitucionalidade de normas tributárias, acrescentando-se a 

norma confiscatória, seria analisada, revisando-se as diversas teorias. Seria um trabalho ainda 

mais dogmático do que o presente, sobretudo em função dos aspectos processuais envolvidos. 

O importante, no entanto, é compreender que o confisco tributário é categoria antípoda ao 

tributo e, uma vez concretizado e transferido o dinheiro para o Estado, acarreta um 

enriquecimento desprovido de justificativa jurídica, ensejando a possibilidade de repetição do 

indébito.    
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CONCLUSÕES 
 
 
   Diante de tudo o que foi aqui exposto, é possível extrair as seguintes 
conclusões: 
 
 
 

SOBRE O ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO 

 

1. O enriquecimento injustificado é princípio originário do direito civil, mas que fora 

alçado à categoria de princípio geral do direito, irradiando-se para todos os demais ramos do 

direito.  

2. Há também o instituto do enriquecimento sem causa, criado por força do Código 

Civil de 2002. Tal instituto é a aplicação, no âmbito civil, do princípio de vedação ao 

enriquecimento injustificado.  

3. No âmbito administrativo, encontra-se melhor delineado nas questões de 

improbidade administrativa, na análise dos contratos administrativos, na aplicação da teoria 

da imprevisão ao direito administrativo, além da análise da validade dos atos administrativos, 

embora esses sejam exemplos, e não um rol que exaure todas as possibilidades. 

4.  Há a possibilidade de se aplicar o princípio de vedação ao enriquecimento 

injustificado ao Direito Tributário. 

 

SOBRE O ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO APLICADO AO DIREITO 

TRIBUTÁRIO 

 

5. O Direito Tributário, por regular a principal fonte de recursos para o Estado, pode 

encontrar, em sua esfera de atuação, situações desprovidas de justificativa jurídica. 
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6.  Erros materiais na cobrança de tributos, ou pagamentos indevidos, são 

manifestações do princípio no âmbito tributário. 

7.  O confisco, por sua vez, enquanto manifestação de exação indevida, também 

enseja o enriquecimento injustificado do Estado. 

 

SOBRE A CONCEPÇÃO DE CONFISCO  

 

8. A doutrina tributária, ao analisar a questão do confisco, centra-se numa ótica 

quantitativa. Essa ótica é insuficiente para abarcar o problema. 

9.  A doutrina confunde a prestação exigida pelo tributo com seu objeto e tenta 

conceituar o confisco por um elemento que não lhe é imprescindível.  

10.  A indeterminação do conceito, no caso do confisco, manifesta-se como absoluta 

ausência de precisão. A indeterminação conceitual abrange todo o conceito de confisco, 

precisamente porque tanto o conceito de confisco como a indeterminação nele apontadas 

residem na quantitatividade. 

11. A doutrina centra-se basicamente nessa questão quantitativa, vedando os olhos 

para outros aspectos da norma tributária. 

12. Essa ânsia em quantificar o tributo é fruto de pelo menos dois fatores: a opressão 

tributária histórica e o liberalismo embutido na concepção tributária. 

13. A jurisprudência reflete a mesma dificuldade da doutrina: simplesmente não 

consegue conceituar precisamente o confisco, apesar de os advogados aventurarem-se por 

conceituações menos calcadas na doutrina tradicional, embora sem qualquer segurança ou 

percepção do que estão sugerindo. 

14.  O confisco, na realidade, é categoria antípoda ao tributo, residual e alternativa. 



 

 
 

219 

15.  Encontra-se o confisco na esfera da contrariedade a direito. Por ser desnaturação 

da norma tributária, pode ocorrer que a falha aconteça em qualquer dos aspectos da norma 

tributária e não apenas no aspecto quantitativo. 

16. Por ser norma tributária, é norma inválida, posto que se dissocia das determinações 

constitucionais. 

17. Resulta o confisco de uma desnaturação da norma tributária.  

 

DO CONFISCO COMO ENSEJADOR DE ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO 

 

18. Quando efetivamente cobrado, o confisco acarreta um enriquecimento 

injustificado para o Estado.  

19. A mera instituição de confisco no plano normativo não chega a gerar 

enriquecimento injustificado. Trata-se de inconstitucionalidade e invalidade da norma 

tributária instituidora, mas não acarreta o enriquecimento injustificado para o Estado, tendo 

em vista que o efetivo pagamento não ocorreu. 
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