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Ser ou não ser, eis a questão! Que é mais nobre para o espírito: sofrer os dardos e setas de um ultrajante

fardo, ou tomar armas contra um mar de calamidades para pôr-lhes fim, resistindo? Morrer... Dormir;

nada mais! E com o sono, dizem, terminamos o pesar do coração e os mil naturais conflitos que

constituem a herança da carne! Que fim poderia ser mais devotamente desejado? Morrer... Dormir!

Dormir!... Talvez sonhar! Sim, eis aí a dificuldade! Porque é forçoso que nos detenhamos a considerar que

sonhos possam sobrevir, durante o sono da morte, quando nos tenhamos libertado do torvelinho da vida.

Aí está a reflexão que torna uma calamidade a vida assim tão longa! Porque, senão, quem suportaria os

ultrajes e desdéns do tempo, a injúria do opressor, a afronta do soberbo, as angústias do amor desprezado,

a morosidade da lei, as insolências do poder e as humilhações que o paciente mérito recebe do homem

indigno, quando ele próprio pudesse encontrar quietude com um simples estilete? Quem gostaria de

suportar tão duras cargas, gemendo e suando sob o peso de uma vida afanosa, se não fosse o temor de

alguma coisa depois da morte, região misteriosa de onde nenhum viajante jamais voltou, confundindo

nossa vontade e impelindo-nos a suportar aqueles males que nos afligirem, ao invés de nos atirarmos a

outros que desconhecemos? E é assim que a consciência nos transforma em covardes e é assim que o

primitivo verdor de nossas resoluções se estiola na pá da sombra do pensamento e é assim que as

empresas de maior alento e importância, com tais reflexões, desviam seu curso e deixam de ter o nome de

ação... Agora, silêncio!... 

 SHAKESPEARE, William. Hamlet. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p 252.



RESUMO

O Estado, desde quando passou a ser denominado Estado Moderno, vivenciou inúmeras

transformações.  A fiscalidade,  fenômeno essencial  à existência do Estado, também tem

sofrido  mudanças,  dentre  as  quais  se  destaca  o  grande  aumento  de  contribuições

percentualmente  em relação  à  receita  estatal  tributária,  que,  devido a  inúmeras  razões,

passam a substituir gradativamente os impostos diretos. Diante dessa nova perspectiva do

fenômeno  tributário,  torna-se  fundamental  adequar  as  contribuições  aos  direitos

fundamentais  do  contribuinte.  O  direito  à  existência,  materializado  pelo  mínimo

existencial, é um desses direitos fundamentais que deve ser inexoravelmente respeitado e

preenchido, mas em seu aspecto ampliado que é justamente a condição humana, tal qual

descreve  Hannah  Arendt.  Surge,  assim,  a  necessidade  de  harmonizar  as  contribuições

previdenciárias  do cidadão ao mínimo existencial,  através da aplicação do princípio da

capacidade  contributiva,  mediado  não  pelos  seus  subprincípios  clássicos,  como  a

progressividade, mas pela proporcionalidade.   

Palavras-chave:  direitos  fundamentais  do  contribuinte,  Mínimo  existencial,  capacidade

contributiva, contribuições previdenciárias.



ABSTRACT

The state since when started being called Modern State has been through many changes.

The taxation, essencial phenomena to the state’s existence, has also been througt lots of

transformations, one of which is the increasing in avarege of some kinds of taxes, called

contributions, who gradually seem to be replacing the direct taxes. Due to this brand new

perspective of the taxation phenomena, it  turns into something fundamentally important

harmonizate  this  contributions  to  the  taxpayers’  human  rights.  The  right  to  exist,

materialized as the minimum right to exist, must be inexorably respected and fullfiled, but

in its larger and more extended version- the human condition,  such as Hannah Arendt

describes. So, the need to coordinate the social previdence contributions of the cityzen to

the minimum right  to  exist  comes out  and it  can be made by aplying the principle  of

contributive capacity, that  can become effective not  through the use of its  classic sub-

principles, such as progressivity, but through the principle of proporcionality.

Key words: Human rights of the tax payer, minimum right to exist, contributive capacity,

social previdence contributions. 
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INTRODUÇÃO

SUMÁRIO: 0.1 Tudo se constrói sobre um grande impasse: como

atrelar contribuições previdenciárias ao princípio da capacidade

contributiva?; 0.2 O contribuinte: Prometeu acorrentado; 0.3 As

incertezas do método, a renúncia à utopia e ciência feliz.

0.1  Tudo  se  constrói  sobre  um  grande  impasse:  como  atrelar  contribuições

previdenciárias ao princípio da capacidade contributiva?

 A confusão doutrinária, jurisprudencial e a desordem legislativa transformam as

contribuições sociais em instituto jurídico de difícil análise e compreensão, a um ponto tal

que o próprio Texto Constitucional de 1988 reflete esse estado de celeuma que permeia a

matéria.

   Este trabalho tenta se fundamentar nos pontos obscuros e até olvidados pela

doutrina.  Longe  da  pretensão  de  clarear  a  nebulosidade  das  contribuições  sociais

(principalmente  as  previdenciárias)  e  do  princípio  da  capacidade  contributiva,  esta

dissertação  tem  por  objetivo  principal  a  tentativa  de  harmonização  entre  esses  dois

conceitos que,  a priori,  diante da teoria tradicional do direito tributário nem sempre se

unem com facilidade.

A capacidade contributiva é princípio que deve informar a relação tributária

especialmente  em  relação  aos  impostos,  ou  ainda  aos  tributos  com  finalidades



eminentemente  arrecadatórias  ou  fiscais,  nos  termos  do  artigo  145,  parágrafo  1º  de

Constituição Federal  de 19881.  Apesar  da  redação  do supramencionado artigo,  em seu

parágrafo primeiro, que cita tão somente os impostos, não ficam suficientemente claras as

opções do texto em envolver sobre o manto da capacidade contributiva apenas esse tipo

específico de tributo. A interpretação desse dispositivo constitucional merece ser sopesada

e analisada, passando a ser, assim, um objetivo mediato deste trabalho.

A junção dos conceitos contribuição previdenciária e capacidade contributiva,

a priori, pode ser observada na medida em que as contribuições à previdência social, que

juntamente com a assistência social e à saúde compõe a Seguridade Social no Brasil2 ,

obedecem ao princípio da progressividade, que é, por sua vez, derivado do princípio da

capacidade  contributiva,  na  medida  que  os  seus  contribuintes  pagam  parte  de  seus

vencimentos, obedecendo a uma (realmente) pequena gradação.

Sob uma outra  perspectiva,  a  do  empregador,  apenas  parte  da  doutrina  diz

assemelhar-se à capacidade contributiva aquilo exposto no parágrafo 9º do artigo 195 da

CF3,  quando  garante  que  as  contribuições  sociais  previstas  no  inciso  I  desse  artigo

1 Constituição Federal - Art. 145.(omissis)
§ 1º  -  Sempre  que  possível,  os  impostos  terão caráter  pessoal  e  serão  graduados segundo a  capacidade
econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a
esses  objetivos,  identificar,  respeitados  os  direitos  individuais  e  nos  termos  da  lei,  o  patrimônio,  os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
2 Constituição  Federal  -  Art.  194.  A seguridade  social  compreende  um conjunto  integrado  de  ações  de
iniciativa  dos  Poderes  Públicos  e  da  sociedade,  destinadas  a  assegurar  os  direitos  relativos  à  saúde,  à
previdência e à assistência social.
3 Constituição Federal -Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
 I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
 a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física
que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
 b) a receita ou o faturamento;
 c) o lucro;
 II  -  do  trabalhador  e  dos  demais  segurados  da  previdência  social,  não  incidindo  contribuição  sobre
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201;
 III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar
(omissis)



poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica

ou da utilização intensiva de mão-de-obra.

Surgem, então,  diversos dilemas:  essas  alíquotas  realmente respeitam o que

apregoa o princípio da capacidade contributiva e poderiam, somente pelo fato do ínfimo

aumento ou diminuição do valor a ser pago, ser caracterizadas como reflexo da capacidade

contributiva? A obrigatoriedade de contribuição estaria de acordo com os parâmetros de

justiça  fiscal  trazidos  na  Constituição  Brasileira  de  1988?  O  princípio  da  capacidade

contributiva pode realmente ser aplicado às contribuições previdenciárias? O modelo de

capacidade  contributiva  atualmente  adotada  serve  ao  intuito  de  aproximar  o  sistema

tributário à justiça fiscal dos países democráticos? Esses são outros questionamentos que

servirão de meio para que se cumpra o objetivo primordial do presente trabalho. 

Importante ressaltar que não se pretende adotar uma postura iconoclasta em

relação aos últimos acontecimentos provocados pela Reforma da Previdência trazida pela

Emenda Constitucional de número 41, que modificou algumas regras que serão tratadas, en

pasant, no desenvolvimento deste trabalho. 

O estudo das  contribuições,  não  apenas  das  previdenciárias,  deve  partir  da

observação dos números que têm mostrado a percentagem representativa das contribuições

em relação ao impacto fiscal sofrido pelo contribuinte, como sujeito passivo da relação

tributária, e do Estado, como sujeito ativo, destinatário da arrecadação. 

As  facilidades  diversas  apresentadas  na  arrecadação  das  contribuições

comparativamente a outros tributos (como por exemplo, a anterioridade nonagesimal das

contribuições),  representaram  um  aumento  gradativo  e  proporcionalmente  vultoso  dos

§ 9° As contribuições sociais previstas no inciso I deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo
diferenciadas, em razão da atividade econômica ou da utilização intensiva de mão-de-obra.



valores cobrados, implicando em um impacto na carga fiscal suportada pelos contribuintes

4.  As contribuições vêm representando cifras, ano a ano, maiores na Receita Pública dos

países subdesenvolvidos principalmente, fato esse que deve ser analisado e sopesado. A

partir dessas cifras, pode-se concluir que o fenômeno da tributação está passando por uma

mudança de paradigma.

Tal pensamento é semelhante ao de Juan Manuel Barquero Estevan5 que afirma

haver uma tendência que pode ser percebida nos últimos anos de um certo deslocamento

das  fontes  de  ingresso fundamentais  do  Estado,  em virtude  das  quais  o  financiamento

através de impostos pessoais sobre a renda experimentaria uma certa recessão, que viria

acompanhada de um incremento em outros tipos de recursos tributários, principalmente

dos impostos indiretos, mas também de outros qualificados ao menos formalmente como

contribuições.

A necessidade de obter uma maior arrecadação nessa área de Seguridade Social

representa apenas um dos reflexos de uma imperativa transformação de toda a estrutura

erigida, modificando inclusive a forma de financiamento desse setor. 

O  objetivo  principal  da  reforma  da  previdência  foi  de  fazer  com  que  a

Seguridade Social, notadamente que a previdência social, não contasse com o auxílio de

valores  provenientes  das  transferências  dos  impostos  para  o  financiamento  de  suas

atividades,  aproximando-se mais  da idéia  de seguridade em uma perspectiva  de  fontes

atuariais  e,  conseqüentemente,  afastando-se  do  financiamento  do  tipo  misto,  ou  seja,

daquele que conta com o auxílio de outros tributos, apesar de esse ser o modelo indicado

pela Constituição Federal. 

4 Ver anexos no final do trabalho, cujos dados virão a ratificar as colocações feitas neste trabalho.
5 ESTEVAN, Juan Manuel Barquero. La función del tributo en el Estado Social y democrático de Derecho.
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002. P. 81.  



Essa  idéia  de  financiamento  misto  surge  com  o  inchaço  nas  atividades

correlatas  à  Seguridade  Social,  como conseqüência  do  paternalismo  do  Welfare  State.

Contudo,  com o  progressivo  afastamento  das  idéias  do  Estado Social,  que  colocava  a

Seguridade  Social  em local  de  destaque,  a  idéia  de  financiamento  misto  precisava  ser

gradativamente  mitigada  e  combatida,  mas  sem  a  necessidade  de  ser  completamente

afastada. 

Partindo  desse  raciocínio,  e  diante  da  conjuntura  que  se  desenhou  sob  a

influência de idéias prevalentes na filosofia do Estado Social, fazia-se necessário ampliar o

espectro  de  contribuintes,  para  que  esse  financiamento  misto  contasse  com  quantias

mínimas da receita dos impostos. Aparentemente, o caminho mais viável e menos danoso

era o da inclusão dos até então não-contribuintes, como os aposentados e pensionistas, na

lista de contribuintes ativos. 

Muito já se comentou a respeito da Reforma da Previdência. Esse não é o nosso

objeto central de estudo, mas, como as Contribuições Previdenciárias sofreram algumas

modificações face à Emenda Constitucional 41, há que se referir ao tema, principalmente

para posicioná-lo como um verdadeiro divisor de águas, já que este trabalho tratará das

contribuições  à  previdência  após  a  Reforma  feita  pela  Ementa  Constitucional  41.  É

partindo  das  modificações  impostas  pela  reforma  que  se  tratará  da  situação  das

Contribuições à Previdência Social no Brasil.

É justamente a partir do tratamento um tanto desidioso dado a essa espécie

tributária  que se  pretende demonstrar  que  a  indelével  necessidade de  aproximação dos

preceitos de justiça fiscal, tais como a liberdade e a igualdade, o mínimo existencial, além

de outros podem ser aplicados às contribuições previdenciárias,  sem que esse processo



diminua substancialmente a arrecadação ou que haja uma descaracterização no instituto das

contribuições, sendo necessários para tanto apenas alguns ajustes de ordem prática.

0.2 O contribuinte: Prometeu acorrentado

O mito grego que relata a rebelde e trágica história de Prometeu, que simboliza

a  humanidade,  além  de  sua  repercussão  literária  e  artística,  tem  também  ressonância

profunda entre os pensadores. Simbolizaria o homem que, para beneficiar a humanidade,

enfrenta o suplício inexorável; a grande luta das conquistas civilizadoras e da propagação

de seus benefícios à custa de sacrifício e sofrimento. 

Prometeu  pertencia  à  estirpe  dos  Titãs,  descendentes  de  Urano e  Gaia e

inimigos dos deuses do Olimpo. O grande feito de Prometeu, conforme relata Ésquilo, foi

roubar o fogo escondido no Olimpo para entregá-lo aos homens. Esse fogo simboliza a

vida que é dada de volta à frágil raça humana. Para punir Prometeu, Zeus o envia Pandora,

portadora de uma caixa que se aberta espalharia todo os males sobre a face da Terra. Não

obstante a beleza estonteante de Pandora, Prometeu resistiu à tentação de seus encantos,

motivo pelo qual Zeus o acorrentou a um penhasco, onde recebia a visita diária de uma

águia que comia parte de seu fígado, que teimosamente se reconstituía6.  

6 MAZON, P. Prométhé Enchainé. In: Eschyle. V. 1. Paris: Belles Lettres, 1921. P.148/199.



A tragédia mítica Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, foi pioneira pelo fato de

apresentá-lo  como um rebelde  na  constante  batalha  contra  a  injustiça  e  a  onipotência

divina,  imagem  deveras  apreciada  pelos  poetas  românticos,  que  enxergavam  nele  a

encarnação  da  liberdade  humana,  que  conduz  o  homem a  enfrentar  com orgulho  seu

destino.

Por outra perspectiva, a vida no Estado de Direito importa em uma série de

limitações à liberdade do cidadão impostas pelo Poder Público. A imposição de tributos

por parte do poder público também significa uma afetação de um tipo de liberdade bastante

preciosa  ao cidadão,  que  é  justamente  a  liberdade  econômica.  No momento  em que  a

tributação  incide  sobre  patrimônio,  renda  ou  ainda  sobre  os  serviços  praticados  pelo

contribuinte,  depara-se  com  um  tipo  bastante  agressivo  de  limitação  da  liberdade

econômica  do  indivíduo.  Entretanto,  ao  mesmo  passo  que  existe,  por  um  lado,  a

possibilidade de o Estado tributante exigir o pagamento dos tributos do cidadão, existe uma

série de limitações ao poder de tributar do Estado, significando que o cidadão-contribuinte

dispõe  de  um rol  de  direitos  que  o  protegem dos  excessos  da  atividade  tributante  do

Estado. O direito que o Estado possui de tributar, gera também um rol de direitos inerentes

ao contribuinte que o resguarda dos possíveis excessos que possam ser cometidos.

Diante da ausência das variáveis e da equação em si com os elementos que

poderiam trazer  mais  clareza  ao conceito  de igualdade,  a  opção restante  é  valer-se  de

alguns pressupostos que forneçam pistas para que a vagueza do conceito não prejudique a

sua efetividade.

As mudanças trazidas pelo excesso de utilização das contribuições obrigam à

realização de uma revisão em determinados conceitos da  doutrina como,  por exemplo,



aquele que determina que a capacidade contributiva pode ser preterida em face de outros

critérios, outros valores, especialmente aqueles guiados pela extrafiscalidade e pelo poder

de polícia.  

Surge, assim, a possibilidade de estabelecer comparações entre a trajetória do

contribuinte no Estado de Direito e o mito grego do Prometeu Acorrentado. No momento

em que se detectam diversos ultrajes aos direitos fundamentais do contribuinte, e como

conseqüência, do cidadão que participa das relações tributárias,  nota-se a similitude em

relação aos fatos tristemente vividos pelo prometeu. Não restam dúvidas de que o “fígado”

dos contribuintes sofre tantas agressões quanto o do Prometeu

O desrespeito aos direitos fundamentais de liberdade e igualdade nas relações

tributárias, por ser o fenômeno da arrecadação um dos sustentáculos do Estado, termina por

ser objeto de difícil tratamento pela doutrina, além de configurar um ponto se tensão, uma

verdadeira zona cinzenta. Diversas condutas das entidades estatais necessitariam de uma

revisão para que se pudesse proceder a uma adequação da arrecadação das contribuições

sociais, principalmente das previdenciárias, aos parâmetros de justiça fiscal, respeitando os

preceitos fundamentais e de presença inarredável no Estado de Direito.

Já  que  o  Prometeu  simboliza  a  inarredável  crença  de  que  a  injustiça  será

vencida, dando lugar à liberdade e à igualdade, nada melhor que considerar no decorrer

deste  trabalho  o  pólo  passivo  da  relação  tributária  como  o  contribuinte-prometeu

acorrentado.

0.3 As incertezas do método, a renúncia à utopia e ciência feliz.



Com o advento da pós-modernidade, o posicionamento quanto às certezas sofreu

modificações incomensuráveis. A certeza cartesiana e a infalibilidade do método científico

ruíram juntamente com as promessas da modernidade. 

A  busca  incessante  da  verdade,  como  paradigma  único,  universalista  e

intransponível passa a ser substituída pela busca do pluralismo e da aceitação de diversas

verdades, demonstrando claramente que aquela verdade com “V” maiúsculo foi substituída

por uma com a letra minúscula. 

Assim a  incerteza  do  método  científico  garante  a possibilidade,  de  que  ele

poderá  conduzir  a  determinados  resultados  não  previstos  a  priori e  até  mesmo  não

vislumbrados. O erro, no pensamento científico ocidental, talvez por preconceito, talvez

pela disputa do prestígio teórico, assemelha-se a um hóspede indesejável, ao mesmo passo

que  impede  a  investigação  em profundidade7.  Esses  resultados  podem  até  auxiliar  na

solução de outras questões não previstas, como sói acontecer nas ciências médicas. 

Na mais  indesejável das hipóteses,  aquelas “verdades”,  inicialmente aceitas,

podem até ser descartadas, diante de sua falibilidade, ou ainda do surgimento de outros

resultados  mais  recentes  e  mais  apropriados,  para  solucionar  ou  explicar  a  situação

inicialmente prevista. 

Pela primeira vez, desde os antigos da Grécia, a tradição intelectual do mundo

científico,  com  o  advento  das  teorias  de  Popper,  é  posta  a  serviço  de  mudanças,

funcionando como uma verdadeira força que compele o estudioso à tentativa de verificar as

falhas das teorias vigentes, em busca do erro que elas eventualmente conservem em seu

7 BORGES. José Souto Maior. Ciência Feliz. 2ª ed. São Paulo: Max Limonad, 2000. P. 22 e ss.



âmbito, para que, assim, verifique-se uma maior aproximação da verdade e uma evolução

da ciência. É o fim da posição de defesa que a comunidade científica mantinha em relação

às  suas  teorias,  que,  falseadas,  poderão  permitir  o  surgimento  de  uma  teoria  mais

verdadeira8.

Diante do posicionamento que tem sido tomado em  vis-à-vis às verdades da

ciência,  sabe-se  que  ela  não  conduzirá  os  seres  ao  caminho  da  verdade  última.  O

conhecimento científico não é revestido de características que o coloque em posição de

superioridade em relação às demais formas de conhecimento.  O pensamento cartesiano,

que  punha  os  resultados  do  método  científico  acima  do  bem  e  do  mal,  tem  sido

gradativamente esquecido, dando lugar a outras formas de observar a ciência, admitindo

dentre as suas inúmeras limitações, a possibilidade o erro estar presente no resultado das

pesquisas científicas, não tendo que ser obrigatoriamente descartado, posto que pode servir

para solucionar outras questões.

É diante  dessa  nova  perspectiva  que  esse  trabalho  pretende  se  desenvolver:  de

acordo  com  as  novas  bases  da  racionalidade  e  da  cientificidade.  A  multiplicidade  de

posicionamentos,  a  grande  probabilidade  de  opiniões  e  posicionamentos  se  tornarem

obsoletos com o desenrolar dos eventos sociais, ou ainda a possibilidade de haver sempre

um parâmetro doutrinário outro que poderia ter sido escolhido, funcionam como uma real

ratificação da  incerteza  e  da  fluidez  do  método adotado pelas  ciências  sociais.  Assim,

qualquer posicionamento aqui tomado pode ser revisto, reconstruído e substituído.  

Quiçá o excessivo apego aos elementos metafísicos, inicialmente sepultados

pelo  avanço  e  desenvolvimento  da  epistemologia  no  século  XVII,  seja  resultado  dos

8 POPPER, Karl. A Lógica da Pesquisa Científica. . Trad. Leônidas Hengenberg e Octanny Silveira da Mota.
São Paulo: Cultrix, 1972. P. 29/44.



condicionantes políticos e econômicos da sociedade brasileira. A perda de um referencial

de possibilidade para o futuro e a necessidade de fundamentação para o próprio ato de

viver  trazem consigo  o  apego  àquilo  que  não  se  pode  conhecer,  ao  que  não  se  pode

perceber empiricamente, funcionando como uma a luz no fim do túnel para aqueles que

nada têm. O alimento espiritual dessas pessoas é a esperança de uma vida melhor, de que

dias melhores virão. O que mostra uma crise da racionalidade brasileira, muito embora haja

uma pluralidade de sentidos do “ser racional”9.

É através da união das bases doutrinárias de diversas disciplinas do Direito

Público, como o Direito Constitucional, o Direito tributário, o Direito Previdenciário, com

o  auxílio  de  alguns  outros  institutos  da  Ciência  das  Finanças,  além  das  soluções  e

reconstruções fundamentadas na Filosofia e na Teoria do Direito, que se pretende construir

as bases teóricas para esta dissertação. 

O método  herdado  pelas  influências  do  iluminismo  e  de  Descartes  trouxe,

indubitavelmente,  progressos,  sobretudo  para  as  ciências  ditas  exatas,  tornando-se  um

indelével critério de legitimidade científica para campos como a Biologia, o Direito ou a

Antropologia. Entretanto, não há como negar que também gerou efeitos nefastos, uma vez

que  opera  cortes  artificiais  na  realidade,  permitindo  que  ocorra  a  redução  e  o

enclausuramento disciplinar.  Desse método resulta o legado da mutilação,  a cultura do

simplismo, a concepção reducionista das coisas (e da própria condição humana), a idéia de

causalidade simples e imediata (como se para determinado efeito,  existisse apenas uma

causa próxima)10.

9 DA MAIA, Alexandre. Da epistemologia como argumento ao argumento como racionalidade jurídica: por
uma dogmática jurídica da multiplicidade. Tese de doutorado. Recife: inédita, 2002. P. 29.
10 PACHECO, Mariana Fischer Pimentel. Direito e Complexidade: sobre os silêncios da dogmática jurídica
moderna. Dissertação. Recife: inédita, 2004. P. 13 e ss.



Conseqüentemente,  utilizando  a  terminologia  e  o  pensamento  de  Edgar

Morin11, com base na complexidade e na  transdisciplinariedade,  adotadas em um novo

método, fugindo do pretenso purismo da ciência e superando reducionismos e indo além da

especialização solitária que se afasta do todo. Assim, não se deve confundir o conceito

acima descrito com a multidisciplinariedade, que mantém acesso o antigo método de várias

disciplinas das ciências, com o respeito medroso em relação aos seus conceitos próprios,

que diante da nova abordagem poderão ser fundidos, dando origem a novas idéias e novas

formas de observação dos institutos jurídicos ora estudados. 

Conforme as palavras de Morin, citando canção popular mexicana: “caminante

no hay camino, se hace camino al andar”, não se deve trazer o método, mas sim partir em

busca dele. “Eu não parto com o método, eu parto com a recusa, totalmente consciente, da

simplificação. A simplificação é a disjunção em entidades separadas e fechadas, a redução

a um elemento simples, a expulsão do que não entra em um esquema linear”.

11 MORIN, Edgar. O método 1: a natureza da natureza . Trad. Ilana Heineberg. Porto Alegre: Sulina, 2002
P. 31 e ss.
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Igualdade,  desigualdade  e  limites  impostos  pelos  princípios

constitucionais; 1.3.2 Igualdade tributária.



1.1. A desilusão em relação às promessas do Estado Moderno e as novas perspectivas

da pós-modernidade

Sempre  que  se  menciona  o  termo  Estado,  surge  automaticamente  certa

dificuldade para se definir, com um mínimo compreensível e apreensível de precisão, essa

“entidade”.

Segundo  Bobbio12,  a  expressão  “Estado”  seria  resultado  da  separação  da

primeira palavra termo status rei publicae, ou seja, o primeiro indício de transmutação do

significado  de  estado  como  situação para  o  significado  moderno  do  termo,  fato  esse

ocorrido em meados dos séculos XIV e XV. Não obstante, a disseminação do termo se deu

com a popularidade do  Príncipe de Maquiavel,  em cujo início utiliza a palavra  Estado,

sem, entretanto, fornecer nenhum tipo de definição, o que leva a crer que a expressão era

de uso corrente. Ora, o termo “Estado”, mesmo diante das utilizações promíscuas, aparece

como gênero, enquanto, que República, fora empregado como espécie. A sua introdução ao

mundo político, nos primórdios da Idade Média foi de extrema importância, não apenas

para fornecer uma maior clareza léxica, mas para demarcar, com maior clareza, a mudança

na concepção daquilo que era definido como estado antigo em relação à nova realidade: o

Estado  Moderno,  que,  de  tão  diferente  das  antigas  modalidades,  não  podia  mais  ser

chamado com os antigos nomes. 

12 BOBBIO.  Norberto.  Estado,  Governo  e  Sociedade:  para  uma teoria  geral  da  política. Trad.  Marco
Aurélio Nogueira. .8ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. P. 65 e ss.



O uso da expressão Estado Moderno é por muitos considerada uma tautologia,

uma vez que só há Estado na modernidade,  sendo as demais  experiências apropriáveis

como formas estatais13.

O Estado Moderno pode ser definido tomando por base quatro pilares:

a) centralização e concentração do poder;

b)  enfraquecimento,  ao  nível  societário,  das  associações  e  comunidades

intermediárias,  e  no  contexto  estatal,  das  instituições  e  poderes  de  força  intermediária

dotados de autonomia;

c)  redução  da  população  a  uma  massa  uniforme  e  impessoal,  indistinta  e

anônima,  de súditos,  que passarão a  ser  sujeitos  formalmente iguais,  submetidos  a  um

poder direto e imediato;

d) separação e isolamento do estado em relação à sociedade civil. Esses quatro

elementos  acima  descritos  se  tornarão  viáveis  a  partir  da  organização  burocrática  do

Estado,  cuja  realidade  material  seria  uma  conjunção  de  inúmeros  aspectos,  como  o

monopólio dos sistemas monetário e fiscal, além do monopólio da realização da justiça,

que passa a ser exercida institucionalmente, deixando no passado as jurisdições anônimas e

a título próprio, comuns na Idade Média14.  

 Apesar de território,  poder político,  e povo serem os elementos constitutivos do

Estado,  mister  proceder  a  uma separação do conceito  de povo e  de  sociedade civil.  É

justamente esse o questionamento de Muller15: Quem é o povo? Diz ele que “quanto mais o

13 MORAIS. José Luis Bolzan de. As Crises do Estado e da Constituição e a Transformação Espacial dos
Direitos Humanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado: 2002. P. 23. 
14 TAVARES, José Antônio Giusti.  A estrutura do autoritarismo brasileiro. Porto Alegre: Mercado Aberto,
1982. P. 54 e ss.
15 MÜLLER, Friedrich.  Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. Trad. Peter Naumann. 3ª
edição. São Paulo: Max Limonad, 2003. P. 110 e ss.



povo  for  idêntico  à  população  no  direito  efetivamente  realizado  em  uma  sociedade

constituída, tanto mais valor de realidade e conseqüentemente legitimidade terá o sistema

democrático existente como forma”. Assim,  apesar de indesejável a diferenciação entre

povo  e  sociedade  civil,  nem  sempre  são  realidades  semelhantes,  sintoma  observado

notadamente em países com pouca maturidade democrática, há que se atentar para o fato de

que a adoção desses conceitos de forma sinonímica é temerária, pois pode acarretar em

impropriedade técnica bastante séria.

As impressões do cidadão são de que o Estado é algo tão distante e longínquo

da sua realidade cotidiana, que, muitas vezes, não acredita, de fato, em sua existência, nem

que  suas  funções  essenciais  possam  ser  cumpridas,  ignorando,  assim,  quase  que

absolutamente a sua existência. 

Não que o Estado seja o Leviatã, conforme apregoou Hobbes em seus escritos,

mas a descrença com a qual se observa o Estado, somente contribui para corroborar a idéia

de que esse mesmo Estado que, nos primórdios de sua existência garantia a sobrevivência

daqueles que a ele estavam conectados, passou a assumir os caracteres de um verdadeiro

fardo. A antiga visão de Estado como garantidor de um mínimo de ordem, responsável pela

organização das estruturas básicas para o seu funcionamento, além de proteger os direitos e

garantias  fundamentais  foi  substituída pelo algoz,  que  carrega consigo mais  tristezas  e

decepções do que alegrias e benefícios. 

Viver  sob  a  égide  de  determinados  Estados,  a  depender  das  condições  de

viabilidade  de  manutenção  da  vida,  esta  pode  ser  visto  como  uma  bênção  divina  ou,

inversamente,  como  uma  condenação.  Se,  em  determinadas  épocas  passadas,  muitos

sofriam por não pertencerem a um Estado, atualmente com a inexorável ligação de um

indivíduo  a  essa  entidade,  há  que  se  sopesar  quais  os  malefícios  carreados  por  tal



fenômeno, para que possa haver uma progressiva diminuição do mal-estar de permanecer

atrelado inexoravelmente a uma entidade que ora assume ares de mãe, ora de madrasta.

Atente-se, porém, que não se pode olvidar que representa um enorme avanço à questão da

obrigatória vinculação do indivíduo a um Estado, mas, outrossim, não há como contestar

que o Estado nunca poderia realmente se responsabilizar por levar os seus subordinados ao

nirvana.  Não  obstante  todos  esses  impasses,  as  populações  buscam  um  mínimo  de

condições para viver com dignidade. Por vezes, o Estado não se mostra capaz de garantir

esse mínimo, mas as promessas estão feitas, e as expectativas da população de que elas

sejam cumpridas é cada vez maior.

 Poderia definir-se cada um desses Estados in concreto como uma comunidade

de homens fixa sobre um território próprio e que possui uma organização da qual resulta

para o grupo de pessoas que a compõe um poder superior de ação, de mando e coerção. No

entanto  não  há  como  negar  que  a  definição  adrede  mencionada,  sem nenhum tipo  de

desprezo, não é a ideal para fins jurídicos, posto que se limita a enumerar os elementos que

se unem para engendrar o estado, sem, contudo, estabelecer a sua definição. É na unidade e

na coletividade que repousam a idéia de Estado para o Direito16. 

O  Estado  é  composto  por  uma  comunidade  nacional,  que  é  justamente  o

conjunto  de  seus  membros  vivos  ou  considerados  como  uma  sucessão  de  gerações

nacionais e está organizado de uma forma tal que os nacionais constituem entre todos, um

sujeito único e invariável,  que vêm a ter um interesse direcionado à coisa pública, é a

chamada  vontade coletiva.  É justamente pelo fato de o Estado angariar dois  conteúdos

essenciais: a coletividade e a sua vontade (coletiva), que a definição jurídica de Estado,

diferentemente daquela acima citada, é a de um ente, sujeito de direito, no qual se resume

16 MALBERG, R. Carré de. Teoría General del Estado. Trad. José Lión Depetre. México: Fondo de Cultura
Económica, 2001. P. 26 e SS.



abstratamente  a coletividade nacional  e  que  tem poder  (soberania)  para agir  em nome

desta17.   

Ocorre que, apesar de o Estado continuar de posse de seus elementos básicos, e

de a sua natureza não ter modificado com o passar do tempo, isso não significa que as

instituições  estatais  permaneçam  engessadas.  Ao  revés,  com  os  avanços  sociais  e

tecnológicos  ocorridos,  a  mudança  nas  instituições  estatais,  provoca  a  necessidade  de

vislumbrar o conjunto de relações desenvolvidas pelo Estado de maneira diferente. 

Ao mesmo passo que o Estado na pós-modernidade18 mantém a sua natureza

jurídica  intacta,  permanecendo  com o  mesmo  espírito,  com a  mesma estrutura  básica,

certas  adaptações  são  inevitáveis.  O  descumprimento  das  promessas  da  modernidade

trouxe consigo novas perspectivas que merecem análise dos juristas para que haja uma

tentativa de adequação dos institutos jurídicos à realidade atual.

A  própria  soberania,  diante  de  todas  as  flexibilidades  impostas  pela  pós-

modernidade,  sofre  paulatina  mitigação  de  seu  poder  irrestrito  e  absoluto,  que  são

características que expressam a soberania, fruto da modernidade. A soberania atual passa a

estar atrelada à idéia de cooperação jurídica19.

 In casu, é premente o ajuste de determinadas questões do Direito Tributário e,

para este estudo, a análise recai sobre a adequação da tributação, ambiente inóspito e até

17 MALBERG, R. Carré de. Teoría General del Estado. Trad. José Lión Depetre.México: Fondo de Cultura
Económica, 2001. P. 26 e SS.
18 LYOTARD, Jean-François. The postmodern condition: A report on knowledge. In: From modernism to
postmodernism:  an  anthology.  Oxford:  Blackwell,  1995.  P.  481.  Para  Jean-François  Lyotard,  a  pós-
modernidade, palavra utilizada no continente americano por sociólogos e críticos, designa o estado da nossa
cultura no desenrolar das transformações ocorridas no fim do século XIX que provocaram a alteração das
regras da ciência, da literatura e das artes. 
19 MORAIS, José Luis Bolzan de. STRECK, Lenio Luiz. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. 2ª ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. P. 19. 



mítico do direito, que, com finalidades arrecadatórias ou não, deve respeitar  os direitos

fundamentais do cidadão-contribuinte. 

Com a complexidade das sociedades modernas e as crescentes diferenciações

funcionais20, que têm ocorrido no âmbito dessas sociedades, leva-se a crer que o Estado

deve adequar toda sua estrutura (administrativa, jurídica e legislativa) às novas realidades

vivenciadas por sua população. Essa nova realidade implicará em uma despesa cada vez

maior, além de uma crescente dificuldade em arrecadar recursos financeiros para patrocinar

as atividades estatais básicas. Há perspectivas de tais atividades se tornarem paulatina e

progressivamente complexas,  face às necessidades também múltiplas  da sociedade pós-

moderna.

Dentre os tolhimentos de liberdade realizados pelo Estado Moderno, figura a

cobrança  de  tributos,  posto  que  restringe  as  liberdades  econômica  e  patrimonial  das

pessoas,  porém se  mostra,  de  outra  banda,  justificável  e  necessária,  posto  que  são  os

tributos os financiadores das mais diversas atividades estatais, o que leva a crer que não há

como manter um Estado qualquer, sem que seja realizada cobrança de tributos, fato esse

que pode ser comprovado pela própria história de evolução do fenômeno da tributação no

decorrer dos tempos.

O  Estado  Democrático  de  Direito  possui  algumas  peculiaridades  que  o

caracterizam,  como  o  respeito  a  alguns  preceitos  basilares  que  soem  ser  respeitados

independentemente de qualquer atividade que se realize no âmbito do Estado Moderno.

Ocorre que com a crescente  especialização das  atividades  desenvolvidas  pelos  Estados

20 MATURANA, Humberto. A ontologia da realidade. Belo Horizonte: UFMG, 1997. P.86. Especificamente
nesse texto, o autor dá à expressão “diferenciação funcional” o significado de uma especialização dentro de
um determinado sistema, que pode  dar  origem a um novo sistema que com existência própria,  mas que
manterá relações com o seu sistema originário-gerador através do acoplamento estrutural, que será mantido
entre os já citados sistemas, além dos demais com os quais mantiver relações.



Modernos, esses preceitos parecem se diluir no meio das mais diferentes áreas de atuação

estatal. O número de atividades estatais desenvolvidas no âmbito do Estado aumentou e se

especializou de uma maneira tal que, chega a haver um desconforto da população que se

apercebe que houve um progressivo esvaziamento de conteúdo dos direitos fundamentais.

Tal esvaziamento atingiu todos os setores do Estado e, como não poderia deixar de ser,

também atingiu os tributos, não fogem a essa tendência de aumento da complexidade do

Estado e de suas instituições.

É  justamente  sobre  este  ponto  de  tensão:  tributação,  fenômeno  essencial  à

sobrevivência do Estado  versus respeito aos preceitos fundamentais, que repousa o sério

problema que tem sofrido ultimamente a tributação. Como arrecadar sem desrespeitar os

preceitos fundamentais? Qual o limite, a fronteira demarcatória entre agressão aos direitos

fundamentais e financiamento do Estado via tributos? 

Destarte, a justiça fiscal que se propõe neste estudo visa à aproximação entre a

inexorável  e  inarredável  obrigação  estatal  de  arrecadar,  confrontada,  porém,  com  a

obrigatoriedade  de  respeito  aos  direitos  fundamentais  do  homem.  Veja-se  que  não  há

nenhuma pretensão em romper iconoclasticamente com a tradicional doutrina que prega a

justiça fiscal partindo-se da perspectiva do fenômeno da tributação. Na verdade os marcos

teóricos  não precisam ser  mudados,  apenas a perspectiva sobre a  qual  tais  marcos são

observados por todos os poderes do Estado, quando, no exercício de suas competências

específicas, viabilizam a realização da tributação. A viabilidade na mudança de paradigma

se faz obrigatória, uma vez que o elemento humano, parte essencial para a formação do

Estado Moderno, precisa ser colocado em posição central, como principal beneficiário do

Estado,  inclusive  quando  realiza  suas  obrigações,  como  o  adimplemento  de  suas

obrigações tributárias, quando precisa ser respeitado em seus direitos fundamentais.



Assim,  quando  realizada  a  cobrança  de  tributos,  principalmente,  dos

contribuintes de menor potencial  econômico,  deve-se  ter  como meta  o respeito,  prima

facie, dos direitos fundamentais, como, e.g., a dignidade da pessoa humana, a igualdade, o

respeito  ao  mínimo  existencial,  além de  outros.  Garantindo,  pois,  o  fim  de  situações

paradoxais,  como a de um indivíduo  que deixa  de se  alimentar  para pagar tributos de

qualquer  espécie.  Cena  que  vivenciamos  tão  corriqueiramente,  que  não  desperta  mais

estranheza. Talvez, o ponto de equilíbrio entre fenômenos tão contrastantes seja justamente

a colocação dos direitos fundamentais como objeto mediador entre o poder de tributar e a

necessidade de sobrevivência dos indivíduos.  

Atentando-se para a  realidade de países  que carregam consigo uma enorme

desigualdade  social,  torna-se  fundamental  a  adoção  de  determinados  parâmetros  para,

através  de  princípios  de  justiça,  em  cada  área  de  abrangência  do  Direito  Positivo,

implantados na tentativa de diminuir essas desigualdades. A justiça fiscal seria atingida, na

medida em que determinadas atitudes passassem a ser adotadas pelo Estado Tributante,

com vistas à busca de implantação da tão almejada justiça no âmbito dessa área específica

de atuação estatal, que é a tributação.

Veja-se  que,  desde  os  primórdios  do  Estado  Moderno,  há  uma  espécie  de

expectativa de que todos os atos que partam dessa entidade sejam eivados de uma espécie

de justiça que deve sempre ser buscada. Por vezes, tal intento se apresenta ilusória e um

tanto quanto onírica, conforme assevera o jurista paraibano Flóscolo da Nóbrega21 quando

afirma que “a justiça é o horizonte na paisagem do Direito”, retratando de maneira bastante

contundente que a busca da justiça é um ideal sempre almejado, mas quase nunca atingido. 

21 NÓBREGA. José Flóscolo da. Introdução ao Direito. 2a ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 1962. P 212



Talvez, isoladamente considerada, a definição de justiça escape realmente das

possibilidades epistemológicas de juristas, principalmente daqueles que assumem posturas

mais  dogmáticas,  e  possa  ser  mais  bem abordado em áreas  de  conhecimento  como  a

Filosofia ou a Sociologia. Por outro lado, caso se tome uma área específica do universo

jurídico,  o  atendimento  ao  desiderato  de  justiça  deve  ser  tratado  com um  nível  mais

elevado de pragmatismo e especificidade,  a  partir  da  adoção de  algumas atitudes e  da

imposição de alguns princípios diferentes para cada ramificação do Direito. Para que de

fato possam promover a justiça,  em suas diferentes realidades,  o direito positivo exige

normas, valores e princípios próprios, posto que as realidades são absolutamente diferentes.

Não se pode olvidar, entretanto, que a ordem básica ditada pela Constituição

deve ser respeitada, a espinha dorsal do ordenamento jurídico é quem fornece as bases para

que  individualmente  cada  área  adapte  à  sua  realidade  os  princípios  fundamentais  da

constituição com o desiderato último de trazer a justiça para cada evento. .

Assim, o pensamento pós-moderno, com as suas tentativas de corrigir os erros

da  modernidade,  visa  a  implementar  certas  atitudes,  que,  no  Direito,  poderiam  ser

resumidas em um postulado maior: a necessidade de um maior respeito material, e não

apenas formal,  aos direitos  fundamentais  em todas as áreas, independentemente de sua

importância para a manutenção do Estado (como no Direito tributário, por exemplo) ou

não.  A inclusão  dessa  nova  realidade  conferirá  uma maior  credibilidade  aos  institutos

jurídicos perante a sociedade carente de esperanças no Ordenamento e no Direito,  pela

ineficiência que têm apresentado em solucionar diversos problemas no mundo de fato, mas

resolvendo-os perfeitamente no distante mundo das normas. 

A aproximação do direito se faz obrigatória e a pós-modernidade tenta incutir

suas realidades no ordenamento jurídico para que se possa buscar uma maior satisfação da



sociedade. O povo, por ver seus problemas serem tratados de maneira esquizofrênica, uma

vez que o Estado finge, e têm feito por diversos séculos, que as soluções por ele dadas são

as  mais  favoráveis,  resolvem  as  controvérsias  da  sociedade,  muitas  vezes  insatisfeita.

Ocorre que o sistema normativo está crivado de valores e inspirações da modernidade que,

diante das muitas modificações ocorridas, já se acham obsoletas para lidar a contento com

as novas situações do mundo pós-moderno. Mudanças são necessárias, mas não há como

proceder a uma ruptura absoluta, posto que se isso ocorresse seria o caos absoluto, há que

se proceder a uma gradativa adaptação do ordenamento jurídico a essas novidades.

1.2 Da viabilidade de admissão de direitos fundamentais para a Teoria da Tributação

1.2.1 Algumas das relações entre liberdade e tributo na história do Direito Tributário

Ao  tentar  inserir  os  vagos,  porém  também  indeléveis  e  um  tanto  quanto

intangíveis, critérios de justiça ao sistema tributário, há que fazer algumas ressalvas que

tornam a justiça, dentro dessa área específica de atuação do Direito, uma obrigatoriedade e

não uma mera expectativa. 

As características de um direito dogmaticamente organizado não vinculam à

presença inarredável de critérios de justiça no fenômeno jurídico. Existe um consenso de

que  tais  peculiaridades  são  as  seguintes:  o  estabelecimento  de  um texto  normativo;  a

necessidade  de  interpretar  esses  textos,  conferindo-lhes  sentido;  a  obrigatoriedade  de

argumentação tomando por  base e  alegando expressamente  tais  textos  normativos  pré-



fixados;  o  constrangimento  a  decidir  todo  e  qualquer  conflito  e  a  necessidade  de

fundamentar as suas decisões. Dessa forma, como uma das diferenças do sistema jurídico

em relação aos  demais  sistemas  prescritivos  de  normas  é  justamente  a  necessidade  de

argumentação baseada em textos normativos, resta deveras claro que todo e qualquer outro

critério será externo, inclusive a justiça. A validade dogmática de um argumento não é

condicionada a critérios exteriores como justiça, verdade, adequação científica, ou qualquer

outro22.

Como  então  querer  inserir  a  justiça  no  Sistema  tributário?  E  ainda,  como

definir justiça fiscal, se, aprioristicamente, esse elemento não é pressuposto para o direito

dogmático?  É  na  tentativa  de  responder  essas  intrigantes  questões  que  surgem  as

especulações e nada mais que isso, respeitando a metodologia adotada nesse trabalho de

que nenhuma afirmação deve ser tomada como verdade última.   

Antes  de  analisar  a  possibilidade  de  inserir  os  direitos  fundamentais

intrinsecamente  no  momento  da  tributação,  há  que  se  fazer  uma  pequena  análise  da

evolução do relacionamento do tributo com a liberdade. O Estado, no decorrer de diversos

séculos manteve diferentes formas de exercício de sua liberdade fiscal.

Segundo  Aliomar  Baleeiro23,  a  receita  pública  sofreu  evolução  com  fases

sucessivas bastantes características, alertando, ainda para a possibilidade de coexistência e

até  de  determinadas  sociedades  que  não  vivenciaram  todas  essas  fases,  ou  seja,  que

apresentam tipos recessivos. Tais fases podem ser reduzidas a cinco diferentes padrões de

obtenção de receitas:

22 ADEODATO, João  Maurício.  Ética e  Retórica:  para  uma teoria  da  dogmática  jurídica.  São  Paulo:
Saraiva, 2002. P. 309 e ss.
23 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 16ª edição.Rio de janeiro: Renovar, 2002.
P. 125.



a) Parasitária - Através da extorsão de povos vencidos;

b) Domintal – Através da exploração do patrimônio público;

c) Regaliana – Cobrança de direitos e realengos, como pedágios.                      

d) Tributária – Cobrança de tributos;

e) Social – Cobrança de tributos que não servem apenas para questões eminentemente

fiscais, mas podem abranger outras questões sócio-políticas, ou seja, extrafiscais.  

Já Ricardo Lobo Torres24 divide as fases da tributação, partindo da evolução do

Estado. Divide a tributação considerando o Estado Patrimonial,  o Estado de polícia e o

estado Fiscal.  

No Estado Patrimonial, a liberdade era estamental ou corporativa, pois apenas

alguns personagens, como a igreja e a nobreza eram livres, conduzindo ao raciocínio que a

liberdade era avis rara, mas que não era inexistente. Já no Estado de Polícia, caracterizado

pela atuação dos déspotas esclarecidos, a liberdade deixa de ser estamental e passa a ser a

liberdade do príncipe, ou seja, liberdade do Estado, do povo, da Burguesia ascendente, etc.

Nessa fase, o tributo assume o papel de fiador da conquista da riqueza, da felicidade, da

liberdade de trabalho, do incentivo ao comércio. É o verdadeiro preço de algumas outras

liberdades.

 No Estado de Direito  (fiscal),  centralizador  da fiscalidade,  o  tributo  surge

como elemento de autolimitação da liberdade, continuando a ser seu preço, mas com uma

abrangência bastante maior, posto que é orientado e limitado pela legalidade. 

24 TORRES, Ricardo Lobo.  A idéia de liberdade no Estado patrimonial e fiscal. Rio de Janeiro: Renovar,
1991. P. 



O tributo, nesse momento, adquire o status de coisa pública, e nele o Estado

passa a localizar a sua fonte de financiamento. O tributo surge graças à abertura promovida

pelas liberdades fundamentais e, como conseqüência, é totalmente limitado por elas25.

Ao mesmo passo que a liberdade proporciona a possibilidade de cobrança de

tributos,  ela  serve  como  limitação  do  poder  fiscal,  podendo  ser  comparada  a  faces

diferentes de uma mesma moeda. 

A vida no Estado de Direito importa em uma série de limitações à liberdade do

cidadão impostas pelo Poder Público. A imposição de tributos por parte do poder público

também significa uma afetação de um tipo de liberdade bastante preciosa ao cidadão, que é

justamente  a  liberdade  econômica.  No  momento  em  que  a  tributação  incide  sobre

patrimônio, renda ou ainda sobre os serviços praticados pelo contribuinte, depara-se com

um tipo bastante agressivo de limitação da liberdade econômica do indivíduo. 

Entretanto,  ao  mesmo passo  que  existe,  por  um lado,  a  possibilidade  de  o

Estado  tributante  exigir  o  pagamento  dos  tributos  do  cidadão,  existe  uma  série  de

limitações ao poder de tributar do Estado, significando que o cidadão-contribuinte dispõe

de um rol de direitos que o protegem dos excessos da atividade tributante do Estado. O

direito  que  o  Estado  possui  de  tributar,  gera  também um rol  de  direitos  inerentes  ao

contribuinte que o resguarda dos possíveis excessos que possam ser cometidos.

A natureza da liberdade é dual no âmbito do direito tributário. Há uma restrição

da liberdade do indivíduo, no momento em que tributos são cobrados, constituindo, desse

modo, limitação da liberdade econômica, em um primeiro plano, existindo ainda outras

limitações decorrentes dessa última, e.g., diversas atividades que são obstadas no momento

25 TORRES,  Ricardo  Lobo.  Tratado  de  Direito  Constitucional,  Financeiro  e  Tributário:  Os  Direitos
Humanos e a Tributação. Volume III. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. P.1 a 4.



em que  o  contribuinte  cumpre  com  a  obrigação  de  pagar  os  mais  diferentes  tributos.

Concomitantemente,  a  tributação  garante,  mesmo  que  indiretamente,  a  esse  mesmo

indivíduo o gozo de suas liberdades públicas, cujo exercício e manutenção ficam a cargo

do Estado. 

A controvérsia  surge,  porém, quando o indivíduo se depara com o abusivo

exercício do poder de tributar, que vem a limitar a sua liberdade, que resta violentada pelo

excesso  arrecadatório  ilegítimo.  Seria  extrema  ironia  afirmar  que  o  contribuinte  sente

satisfação e regozijo ao pagar qualquer tributo, porque tal afirmação seria falsa. Não se

pretende elaborar construções retóricas, logicamente verdadeiras, mas falaciosas, utilizadas

muitas vezes para ludibriar os contribuintes. 

Não raro o senso comum estabelece algumas premissas que, se analisadas com

maior  profundidade  técnica  e  teórica,  não  se  mostrariam  pertinentes,  tais  como:  em

pagando  os  impostos,  o  contribuinte  pode  reivindicar  do  Estado  a  realização  de

atividades essenciais, por exemplo. Se atentarmos para a construção supracitada, pode-se

interpretar que, com o pagamento dos tributos nasce um direito subjetivo do contribuinte, e

somente  deste,  de  exigir  do  Estado  a  realização  das  atividades  estatais  essenciais.

Entretanto, é cediço que o imposto é espécie tributária não-vinculada, isto é, não geram

nenhum tipo de contraprestação pelo adimplemento da obrigação tributária de pagar. O que

também não implica que o contribuinte não pode exigir nada do Estado, mas, quando o faz,

imbui-se do seu  status de cidadão, e não de contribuinte, para exigir a efetiva prestação

dessas atividades. 

Há casos, contudo, em que não se observa o respeito do Estado aos limites do

seu direito/poder de cobrar tributos, caracterizando o excesso arrecadatório, que interfere,

pois, nas liberdades, nos direitos fundamentais do cidadão-contribuinte principalmente (já



que nem todos os cidadãos são obrigados a pagar impostos). Mutatis mutandi, significa que

a liberdade do Estado de cobrar tributos, pode ser exercida de maneira a interferir nas

liberdades dos indivíduos, direta ou indiretamente, reduzindo-as. Tal situação consiste em

abuso, no entanto  os limites  são deveras tênues,  e é justamente na transgressão desses

limites, onde se localiza o problema, suscitado no decorrer deste trabalho, de desrespeito

dos direitos fundamentais do contribuinte pelo excesso de utilização do poder de tributar.  

1.2.2 Direitos fundamentais e sua vinculação com a tributação

Os direitos fundamentais, tópico exaustivamente debatido na atualidade, objeto de

discussão de inúmeras  áreas do conhecimento,  uma vez que não é privilégio único do

jurista o estudo do tema, trazem consigo uma gama imensa de impasses que serão tratados

com bastante simplicidade neste trabalho, sem o intuito de aprofundar ou prestar grandes

contribuições,  posto  que  fogem do objetivo  principal,  mas  que,  nem por  isso,  deve-se

eximir da constatação.

O primeiro dilema surge com a denominação. Direitos humanos, direitos naturais

ou direitos fundamentais? Muitos constatam que o termo direitos humanos corresponde ao

que outrora significava direito natural. As características que os teóricos contemporâneos

atribuem aos  direitos  humanos:  a  preexistência  à ordem jurídica,  a “universalidade”,  a

imutabilidade, a eficácia erga omnes, além de outras são as mesmas que o direito natural

recebia nos períodos clássico e medieval26. Muitos, como John Finnis27 e Michel Villey28,
26 BOBBIO, Norberto.  O Positivismo Jurídico. 10ª edição.  Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos.
São Paulo: Saraiva, 2002. P 11 e ss.
27 FINNIS, John. Natural Law and Natural Rights. New York: Oxford University, 1986. P. 198.
28 VILLEY, Michel.  Travaux recent sur lês Droits de l’Homme. In: Archives de Filosofie du Droit. V. 26.
Paris: Dalloz, 1981. P. 232. 



usam os termos sinonimamente. Tal raciocínio nos leva a crer, mas com uma dose razoável

de indagações, se realmente pode ser adotada essa sinonímia como verdadeira. 

Talvez a discussão tenha que se estender, alcançando um nível mais profundo de

questionamentos,  que somente serão aqui tratados  en pasant, mais como uma forma de

destacar a existência do debate de que de tentar fornecer mais argumentos a ele. O primeiro

impasse que surge é quanto à natureza universal desses direitos humanos. Se eles forem

realmente universais, estar-se-ia, então, apregoando a sua validade e aplicabilidade para

todos os seres humanos que vivem sob globo terrestre. Não obstante, é cediço que nem

todos os povos aceitam esses direitos humanos,  tão festejados  pela banda ocidental  do

planeta, porém tão pouco importantes para a banda oriental. A tese de universalidade dos

direitos humanos levaria, assim, o primeiro açoite.

Já  se  nos  ativermos  à  definição  de  direito  natural,  adotada  pelas  escolas

jusnaturalistas dos séculos XVII e XVIII natural seria “um ditame da justa razão destinado

a mostrar que um ato é moralmente torpe ou necessário segundo seja ou não conforme a

própria natureza racional  do homem, e a mostrar  que tal  ato é,  em conseqüência disto

vetado ou comandado por Deus enquanto valor da natureza”29. Pode-se concluir que os

direitos  naturais  sob  a  sua  ótica  estariam  bastante  distantes  da  definição  hodierna  de

direitos humanos. 

Veja-se que o debate sob a questão de se adotar direito natural e direitos humanos

sinonimamente deve estar  historicamente localizado, e somente assim pode-se aceitar a

sinonímia de ambos conceitos.

29 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 10ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2002. P. 11 e ss.



Quanto à distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais parece haver

uma maior concordância, posto que, enquanto estes estariam atrelados a um ordenamento

jurídico específico para que possam ser reclamados como direito subjetivo do cidadão,

sendo tratados, desse modo, primordialmente pelo Direito Constitucional;  aqueles estão

ligados aos estudos filosóficos, sociológicos e até políticos desses direitos de que os seres

humanos de modo global e coletivo  podem dispor. Há ainda uma gama de indagações a

serem respondidas em relação aos direitos humanos, como universalidade, imutabilidade, a

competência dos tribunais internacionais, os órgãos protetores, os países que os negam, os

outros que os veneram. Destarte, não seria despiciendo afirmar que há uma infindável lista

de indagações a serem feiras acerca de direitos humanos, ainda não respondidas e até ainda

não questionadas. 

Já quando se discorre sobre direitos fundamentais o discurso deve ser outro.

Não há como deixar direitos subjetivos do povo à mercê de todas essas dúvidas: os pontos

de  partida  devem  estar  previamente  estabelecidos.  Assim,  aqueles  direitos  que  se

denominam  fundamentais correspondem  aos  direitos  humanos  positivados  em  algum

ordenamento  jurídico,  passando  então  a  constituir  direito  objetivo  e  subjetivo  de  um

determinado  povo  que  somente  vinculará  aos  que  permanente  ou  provisoriamente

estiverem subordinados ao ordenamento jurídico que os determine e estabeleça.  

Muito  se  discute  acerca  da  terminologia  direitos  humanos  ou  direitos

fundamentais, porém parte da doutrina corrobora com o entendimento acima exposto. É a

partir desse norte que se posicionam Pérez Luño30, quando afirma que a expressão direitos

humanos parece ter contornos menos estabelecidos do que o termo direitos fundamentais

que é temporal  e  espacialmente  condicionado, posto que cuidam da institucionalização

jurídica dos direitos humanos na esfera do direito positivo. 
30  PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Los Derechos Fundamentales. 6ª ed. Madrid: Tecnos, 1995. P. 46 e 47.



Outros  doutrinadores,  como  Hoffe31,  optam  por  adotar  uma  concepção  de

direitos humanos, como direitos  do homem pelo simples fato de gozar desse  status  de

humanidade,  que  estariam localizados  em âmbito  pré-estatal,  enquanto  que  os  direitos

fundamentais, prerrogativas do cidadão, membro de uma coletividade - o Estado - estariam

posicionados em nível estatal.

Os direitos humanos, por um determinado prisma, conferem algumas prerrogativas

ao  ser  humano e  tem como  objetivo  primordial  proteger  os  aspectos  indisponíveis  da

própria  humanidade,  porém,  se  os  analisarmos,  sob  o  prisma  estatal,  os  direitos

fundamentais (e não humanos - pois estão atrelados a uma determinada ordem jurídica)

têm indubitavelmente conferido alguma segurança aos indivíduos. O problema, contudo,

passa a ser identificado, quando esses direitos fundamentais representam a panacéia, a água

Rabelo32;  que  soluciona  a  todos  os  impasses  imagináveis.  Os  direitos  fundamentais

funcionam como promessas em texto legal sem real correspondência com a realidade, são

mitos,  postos  por  vezes em posição de direitos  quase que sacralizados,  com a incrível

capacidade de se auto-interpretarem, característica essa não compartilhada com nenhuma

outra norma jurídica33.

 A  técnica  interpretativa  da  maioria  dos  direitos  fundamentais  citados  pela

nossa Carta Magna até hoje utilizada peca pela falta de efetividade, fruto da ausência de

critérios objetivos para lhes conferir aplicabilidade. Assim, é cena comum a utilização de

direitos com ares míticos, mas de poucos resultados práticos. Tal atitude diante de direitos

que constituem o núcleo duro, que são as normas de caráter material de todo e qualquer

31 HOFFE, Otfried. Derecho Intercultural. Trad. Rafael Sevilla. Barcelona: Gedisa, 2000. P. 166 e ss.
32 Remédio comumente utilizado no Nordeste do Brasil, que, segundo informações contidas em seu rótulo,
tem poder curativo inimaginável, possuindo a capacidade de solucionar desde dor de dente até a cicatrização
de escoriações ou dos mais terríveis cortes.   
33 MARINHO,  Mayra.  O  Mito  dos  Direitos  Humanos  e  sua  Inafastável  Relação  com  a  Interpretação
Constitucional. In: Revista Idéia Nova. Ano 2. Número 2. Recife: Bagaço: Jan. a Jul. de 2004. P. 41. 



texto  constitucional,  passa  a  ser  paradoxal,  dada  a  importância  desses  direitos  para  as

pessoas. 

1.3 Os direitos fundamentais do cidadão-contribuinte face à igualdade tributária

1.3.1 Igualdade, desigualdade e limites impostos pelos princípios constitucionais

A igualdade é um conceito que, mesmo sendo utópico, onírico e ilusório, é o esteio

do Estado Democrático de Direito. Não há trabalho capaz de encasular toda a vastidão

desse tema, que ultrapassa os estudos jurídicos, posto que é alvo de diversas outras áreas

das ciências sociais, como a sociologia, a antropologia, a Ciência Política, além de outras.

A igualdade influencia tanto os Ordenamentos Jurídicos dos países democráticos, a iniciar

pelos Textos Constitucionais, de modo que seria assaz trabalhoso identificar, um a um,

quais  institutos  jurídicos  foram  influenciados  pelo  conceito  de  igualdade.  Qualquer

tentativa de fornecer a definição de igualdade seria vã, pois há espaços conceituais para

infinitas  definições  e  posicionamentos.  Destarte,  neste  tópico,  não  se  pretende  tratar

exaustivamente, tampouco com a profundidade merecida pelo assunto, mas limitar-se-á a

estabelecer  alguns  cortes  epistemológicos,  e  tratar-se-á  da  liberdade  nas  fronteiras  do

Ordenamento Jurídico-tributário.

Não obstante os diversos escritos em relação ao tema da igualdade, Aristóteles, que

parece ter estabelecido um marco, que até os dias atuais e por diversos outros ainda por vir,



ainda  serve  como  paradigma  inicial  para  os  debates  acerca  desse  polêmico  pilar  da

democracia: a igualdade.

Aristóteles34 trata  do  tema  sinonimamente  ao  conceito  de  justiça  e  afirma

peremptoriamente que o que igualdade é o justo, mas faz a ressalva de que tal assertiva se

torna verdadeira não para todos, mas exclusivamente para os iguais; e, seguindo uma outra

perspectiva,  o  desigual  pode também ser justo,  não para todos,  mas para os  desiguais.

Antes de tudo, o filósofo grego faz uma consideração apriorística em face à igualdade entre

as coisas e entre as pessoas. 

A igualdade,  antônimo de desigualdade e  não de diferença,  parece ser  algo

inatingível e não desejável, somente podendo ser alcançada e de maneira superficial, entre

o mundo das coisas da mesma espécie. Parece haver certo consenso em face desse tipo de

igualdade.

Quando se analisa, contudo, o mundo das pessoas, o fim da diversidade, ou

seja, a igualdade absoluta de condições entre os seres acarretaria um efeito devastador na

natureza,  uma  vez  que  poria  fim  à  diversidade,  que  é  fundamental  inclusive  para  a

formação do Estado Democrático de Direito e para a sobrevivência da própria sociedade.

Mas esse tipo de juízo não parece ser um consenso quando se aprofunda na problemática

que órbita o assunto ora tratado. Somente se vislumbra esse tipo de liberdade em romances

ou letras de músicas, como na canção Imagine de John Lenon, que retrata um mundo, onde

a igualdade parece ser o tema central, mas que poria fim a todas as bases sobre as quais

estão estabelecidas as sociedades. 

34 ARISTÓTELES. Política. Trad.  Carlos García Gual e Aurelio Pérez Jiménez. Madrid: Alianza, 2003. P.
132 e s (1280 a).



Em um mundo como o imaginado na canção, a sociedade atual entraria em

colapso.  O  próprio  Aristóteles  alerta  para  o  fato  de  que  se  os  seres  humanos  forem

desiguais em algum aspecto, como por exemplo, as suas riquezas, há uma tendência de que

eles creiam que são absolutamente desiguais, enquanto que outros crêem que, se são iguais

em algum aspecto, como em liberdade, acreditam que são absolutamente iguais. Ocorre

que é justamente essa diversidade, essa diferença que une os cidadãos em tordo de um

objetivo comum que é a manutenção da própria vida, bem como da vida em sociedade.

Bastaria  o  fim  das  desigualdades  odiosas,  mas  com  a  manutenção  das

diferenças,  que grande parcela do impasse poderia  ser  resolvido.  A grande divergência

acerca da igualdade parece recair em relação à igualdade de possibilidade das condições

para a manutenção da própria vida. A utopia da igualdade absoluta, inclusive da igualdade

de posses, deve ser afastada. A cessação das desigualdades degradantes já seria o suficiente

para  que  a  manutenção  das  diferenças  se  tornasse  algo  absolutamente  aceitável  e  até

desejável.  

O aspecto mais intrincado do conceito de igualdade é a sua polaridade. Enquanto

que em determinados outros valores, como a justiça, a segurança, a liberdade, a polaridade

se manifesta em sua negação imediata que são, respectivamente, a injustiça, a insegurança,

a falta de liberdade, na igualdade o seu oposto imediato não a nega, senão que muitas vezes

a afirma35. 

A desigualdade nem sempre é contrária à igualdade, muito pelo contrário, às

vezes,  a  desigualdade  auxilia  no  atingimento  da  igualdade,  quando  se  trata  de  sua

modalidade de igualdade distributiva, cujo preceito é tratar desigualmente os desiguais na

medida de suas desigualdades.

35 ALEXY, Robert. Theorie der Grundrechte.Frankfurt: Suhrkamp, 1986. P. 379.



Assim, partindo-se do pressuposto de que a igualdade contém até certo limite  a

desigualdade, resta desvendar até que ponto essa desigualdade pode fazer parte e qual o

momento em que ela deixa de ser aceita e passa a ameaçar o equilíbrio entre esses dois

conceitos não obrigatoriamente opostos. 

Segundo  o  professor  Ricardo  Lobo  Torres36,  que  cita  o  leading  case da

Suprema Corte americana Toomer v. Witsell (334 U.S.385-1948), de onde se pode concluir

que o princípio constitucional da igualdade garante que não é permitido qualquer tipo de

distinção  entre  cidadãos,  salvo  se  houver  razões  independentes,  ou  seja,  plenamente

justificáveis nos direitos fundamentais, para tal preferência. 

Assim, quando a Constituição estabelece algum tipo de privilégio, ou ainda

uma imunidade, não estaria tratando cidadãos iguais em situações iguais,  mas cidadãos

diferentes  em  situações  também  diferentes.  Essa  situação,  que  pode  ser  chamada  de

discriminação positiva e não há regra certa ou prescrição normativa para aferi-la, somente a

razoabilidade, que será exercida através do uso dos princípios constitucionais.

Ressalte-se  que  somente  o  legislador  é  quem pode afastar  a  arbitrariedade.

Autores como Alexy37 identifica a arbitrariedade na falta de fundamento como plausível.

Recentemente, esse mesmo autor criou certa fórmula, bastante debatida da doutrina, com a

qual seria possível ao legislador mensurar a importância de direitos fundamentais segundo

a seguinte fórmula:

Destarte, apesar de toda a vagueza que paira acerca do conceito de igualdade,

passa-se a adotar, doravante, as bases estabelecidas por Aristóteles em seu Política38, onde
36 TORRES,  Ricardo  Lobo.  Tratado  de  Direito  Constitucional,  Financeiro  e  Tributário:  Os  Direitos
Humanos e a Tributação: Imunidade e Isonomia. Vol. III. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. P. 329 e ss.
37 ALEXY, Robert.  Epílogo a la teoria de los derechos fundamentales(1). In: Revista Española de Derecho
Constitucional, Ano 22, N° 66. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales: 2002. P. 13-64.
38 ARISTÓTELES. Política. Trad.  Carlos García Gual e Aurelio Pérez Jiménez. Madrid: Alianza, 2003. P.
132 e s (1280 a) e 248 e ss. (1318 a e b).



a igualdade não é adotada como um conceito matemático, tal qual o hábito leva todos a

imaginar,  ou  seja,  a  igualdade  é  adotada  como  antônimo  de  desigualdade  e  não  de

diferença, de modo que estas são aceitas por um estado democrático, mas aquelas, por

serem  consideradas  degradantes  e  até  destrutivas,  não  o  são.  Tratar  desiguais

desigualmente na medida de suas desigualdades parece ser um lema, um desiderato para o

Estado de Direito.

1.3.2 Igualdade tributária

No direito tributário as regras de igualdade não seguem caminhos diferentes

dos  que  foram acima  trilhados.  É  tanto  que  também no  direito  tributário  é  permitido

tratamento diverso entre a  grande massa  de contribuintes  de acordo com determinados

critérios estabelecidos e limitados pelo Texto Constitucional. No nosso caso, o princípio

constitucional  guia  para  determinar  o  tratamento  dos  contribuintes  é  o  princípio  da

igualdade. 

Apesar  de  estar  presente  sempre  como  um  dos  pilares  dos  Estados

Democráticos,  o  princípio  da  igualdade  é  via  de  regra  presença  constante  nos  Textos

Constitucionais  desses  tipos  de Estado.  Na Constituição Brasileira  de 88,  inicialmente,

aparece no artigo 5º. 

A  igualdade  no  Direito  Tributário  é  um  princípio  vazio,  mas  que  afasta

determinadas atitudes arbitrárias, como favorecimentos desmedidos, que estariam distantes

e até totalmente opostos a valores democráticos e princípios jurídicos de maior ou menor



magnitude.  Na  verdade,  esse  princípio  funciona  como  uma  espécie  de  medida,  que

proporciona a ponderação e entre inúmeros valores, que serão empregados de acordo com

cada caso concreto. A igualdade serve de variável harmonizadora entre valores como a

justiça,  acompanhada  dos  princípios  da  capacidade  contributiva  da  redistribuição  de

rendas,  dentre outros;  a segurança,  juntamente  com princípios decorrentes desse valor,

como  o  da  legalidade,  da  irretroatividade,  etc.  e  até  a  liberdade  absoluta,  com  as

imunidades implícitas ou explícitas. Como resultados dessas ponderações, realizadas em

cada caso concreto específico, surge a liberdade relativa, que é justamente a manifestação

do direito fundamental ao tratamento impositivo igualitário39.

Ademais, importante frisar que a igualdade tributária não está atrelada a fatores

exclusivamente  jurídicos,  mas também pode obedecer  a  questões políticas,  financeiras,

conjunturais, ou seja, a igualdade no direito tributário pode estar vinculada a fundamentos

fiscais ou extrafiscais.

Assim, não se trata unicamente do direito de o contribuinte receber tratamento

fiscal  igual  aos  que  se  acham  em  situação  semelhante,  mas  na  segurança  de  poder

contrapor as idéias do Fisco em Juízo, ou ainda de garantir a impossibilidade de tributação

dos direitos de liberdade, com as limitações constitucionais ao poder de tributar.

O Estado invade a liberdade relativa do cidadão-contribuinte, quando cria ou ainda

proporciona o surgimento, ainda que indireto, em quaisquer poderes estatais que sejam,

desigualdades  fiscais  infundadas  ou  ainda  mais  gravemente  quando  proporciona

discriminações de natureza fiscal.

39 TORRES,  Ricardo  Lobo.  Tratado  de  Direito  Constitucional,  Financeiro  e  Tributário:  Os  Direitos
Humanos e a Tributação. Volume III. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. P. 330 e ss.



Note-se que, afastando-se dos valores e princípios que acompanham a igualdade

tributária,  é  absolutamente  impossível  a  existência  de  um Sistema  Tributário  justo.  A

justiça fiscal caminha sempre de mãos dadas com a igualdade entre os contribuintes que se

apresenta  de  diversas  maneiras,  mas  sempre  com o  intuito  de  proporcionar  justiça  no

âmbito do Sistema Tributário. A igualdade surge como pilar central para a justiça fiscal, é

tanto que nela estão sustentados diversos princípios, como o da capacidade contributiva,

que será posteriormente estudado.

CAPÍTULO 2

O MÍNIMO EXISTENCIAL:



Considerações, críticas e utilização pelas teorias da tributação.

SUMÁRIO:  2.1  O  mínimo  existencial:  problemática  da

nomenclatura; 2.2 A condição humana de Hannah Arendt; 2.3

As doutrinas alemãs sobre a matéria; 2.4 O mínimo existencial

possui  dicção  constitucional?  ;  2.5  O  status  negativus  e

positivus do  mínimo  existencial;  2.6  O  papel  do  mínimo

existencial para a tributação.

2.1 O mínimo existencial: problemática da nomenclatura.

O mínimo existencial,  nomenclatura,  bastante  problemática  para a  doutrina,

que  também o  chama,  por  vezes  de  mínimo necessário  ou  mínimo  básico,  no  Direito

Tributário,  tem  como  fundamento  a  idéia  da  necessidade  de  haver  uma  proibição  da

incidência  de  tributos  sobre  a  parcela  mínima  necessária  à  existência  humana  digna.

Porém, com tantos conceitos abertos mediando a definição do mínimo existencial, talvez

nunca se chegue a um denominador comum em relação ao mínimo existencial.

Parece que a razão maior da existência desse direito é a proteção da vida. O

direito  de  viver  constitui  elemento  fundamental  e  constitutivo  para  todos  os  demais

direitos, principalmente dos direitos humanos e fundamentais.

O conceito de direito de viver, resultado de uma especulação filosófica, desde o

advento das idéias iluministas até a emergência do Estado-Providência, sempre tem seu

significado atrelado a um desenvolvimento e enriquecimento do conteúdo dos direitos do



homem.  Mesmo  sem  haver  nenhuma  garantia  explícita  em  textos  legais,  ela  resta

subentendida, implícita nas suas entrelinhas40.

O mínimo existencial não se restringe ao campo do direito tributário, estende-

se a qualquer questão que se relacione à necessidade de manutenção da vida com quotas

mínimas  de  dignidade.  Sempre  que  a  pobreza  aparecer  como  tema central,  o  mínimo

existencial estará inexoravelmente relacionado.

Há quem opte pelo termo mínimo necessário, ao invés de mínimo existencial,

sob  a  alegação  de  que  seria  absolutamente  impossível  determinar  juridicamente  os

elementos mínimos para a existência humana, tornando-se, no entanto, mais plausível e

alcançável  tentar  determinar  quais  seriam as  necessidades  mínimas  para que  o homem

possa exercer a sua condição humana. 

De  fato,  é  tarefa  quase  que  impossível  estabelecer  quais  os  itens  de

sobrevivência para o ser humano. Diversas áreas de conhecimento podem tratar de maneira

complexa, isoladamente ou não, dessa questão, mas é uma questão que escapa aos estudos

jurídicos. As ciências médicas podem tentar determinar quais as necessidades fisiológicas,

e até alimentares do ser humano; já a psicologia pode tratar de outras questões mais ligadas

à psique humana, primando pelo equilíbrio mental, também essencial para que haja uma

vida  de qualidade;  outras  ciências  sociais  como a antropologia  e  a  sociologia  também

abordam a questão sob outro prisma, mas nem com a junção de todos os conceitos acerca

da  humanidade,  diante  dos  conhecimentos  das  mais  diferentes  áreas,  haveria  a

possibilidade  de conceituar  e determinar  com precisão quais  as  necessidades  humanas.

Seriam visões extremamente especializadas, que jamais corresponderiam ao todo.

40 RICHARD, Philippe.  Le droit  de  vivre,  élément  constitutif  des  droits  de  l`homme.  In:  Les Droits  de
L`Homme et la Conquête des Libertés. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 1988. P. 295/300.



Assim como a dignidade humana, o mínimo existencial não obedece a uma

fácil conceituação, não há definição peremptória ou mesmo unicidade doutrinária, por uma

questão  de  dificuldade  de determinação de  qual  é  esse mínimo.  Não se  trata,  pois,  de

simplesmente proporcionar ao homem víveres e moradia, mas de possibilitar-lhe condições

para manter a própria vida, ou seja, conferir-lhe subsídios para que ele possa exercer a sua

condição humana, noção que será abordada mais adiante.

Não obstante tais deambulações em relação a qual seria a terminologia mais

adequada, os termos mínimo existencial, mínimo básico, mínimo vital e mínimo necessário

são tão assemelhados, que serão tratados como sinônimos no decorrer deste trabalho, uma

vez  que  parecem  ser  variações  sobre  um mesmo  tema,  não  acarretando  em  nenhuma

impropriedade doutrinária denominar o instituto desta ou daquela maneira.

2.2 A condição humana de Hannah Arendt

A expressão  condição  humana foi  solidificada  pela  filósofa  alemã  Hannah

Arendt41 e significa algo além das condições em que a vida foi dada ao homem, mas que

parte desses elementos já disponíveis para criar novos fatores. Tais fatores, mesmo que

novos, serão incorporados imediata e espontaneamente ao novo modo de vida, passando a

compor  a  própria  noção  renovada  de  condição.  Tal  fato  ocorre  porque  o  impacto  da

realidade  do  mundo  sobre  a  existência  humana  é  percebido  e  sentido  como  força

condicionante.

41 ARENDT, Hannah.  A condição  Humana.  Trad.  Roberto  Raposo.  10ª  edição.  Rio de Janeiro:  Forense
Universitária, 2003. P. 17 e ss.



Condição humana não significa o mesmo que  natureza humana, os requisitos

da condição humana não são os mesmos da natureza humana. 

Não obstante a singularidade da obra de Hannah Arendt acerca da condição

humana,  houve  outros  autores  que  também  se  ocuparam  em  tentar  estabelecer  um

pensamento paralelo sobre o que caracterizaria o homem como um ser vivente. Philippe

Richard42 diz que a noção de vida contém dois sentidos: um primeiro orgânico, resultado

do jogo de órgãos que concorrem ao desenvolvimento e à conservação do sujeito, e um

outro sentido temporal e social, que seria a existência humana considerada no decorrer de

sua duração, por ele também denominada condição humana, mas que se vista diante de

uma análise mais cuidadosa difere da noção dada pela filósofa adrede mencionada.   

A condição humana é a soma total das capacidades humanas, que podem se

manifestar sob três diferentes aspectos:

a) Labor - Processo biológico do corpo humano, o seu metabolismo, ou seja, a

própria vida (em seu sentido biológico),

b)  Trabalho -  Atividade  correspondente  ao  artificialismo  da  existência

humana.  O  trabalho  produz  um  mundo  construído  de  coisas,  diferente  do

ambiente natural. É simbolizado pela mundanidade;

c)  Ação -  É  a  única  atividade,  dentre  as  demais  que  formam  a  condição

humana,  que  é  realizada  pelos  homens,  sem  a  interferência  das  coisas.  A

pluralidade  se  mostra  justamente  no  desenrolar  das  atividades  políticas

realizadas pelo homem. É essa pluralidade a responsável pela diversidade que

há  na  raça  humana,  diferenciando-a  dos  animais  e  das  máquinas,  porém,

concomitantemente, garantindo que todos sejam da mesma espécie43.  

42 RICHARD, Philippe.  Le droit  de  vivre,  élément  constitutif  des  droits  de  l`homme.  In:  Les Droits  de
L`Homme et la Conquête des Libertés. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 1988. P. 295/300.
43 ARENDT, Hannah.  A condição  Humana. Trad.  Roberto  Raposo. 10ª  edição.  Rio de  Janeiro:  Forense
Universitária, 2003. P. 17 e S.



Já  a  natureza  humana se  particulariza  pela  extrema dificuldade de definir  o

sujeito filosófica e psicologicamente. Se há uma imensa dificuldade em determinar com

exatidão  a  essência  das  coisas,  cada  coisa  em  si,  os  óbices  se  mostram  quase  que

indecifráveis  quando  o  ser  humano  tenta  de  algum  modo  definir  o  que  é  a  natureza

humana. Somente um deus teria tal capacidade.

É  justamente  por  esse  fato  que  não  se  consegue  ir  muito  além  do  que

estabeleceu Platão, posto que toda tentativa parece conduzir inexoravelmente a uma idéia

platônica da humanidade. Que é o homem? Essa pergunta não pode ser respondida com a

simples constatação de que cada um de nós é, pelo menos de acordo com as perspectivas

por  nós  mesmos  conhecidas,  um exemplar  da  espécie  da  vida  orgânica  com a  maior

organização  que  já  se  viu.  Essa  constatação  não  responde  nem  em  parte  o  maior

questionamento feio para os homens44.

Destarte, como seria impossível determinar quais os requisitos mínimos para a

existência humana, melhor seria considerar o mínimo existencial, no âmbito da ciência do

direito,  como um conceito atrelado à idéia de condição humana elaborada por Hannah

Arendt, ou seja, unindo os conceitos de labor, trabalho e ação, já devidamente explicados

acima,  que  satisfariam  as  necessidades  biológicas,  sociais  e  políticas  do  ser  humano,

permitindo assim que o ser humano desenvolva as suas capacidades e potencialidades. 

2.3 As doutrinas alemãs sobre a matéria

44 ARENDT, Hannah.  A condição  Humana. Trad.  Roberto  Raposo. 10ª  edição.  Rio de  Janeiro:  Forense
Universitária, 2003. P. 20.



Na Alemanha, o mínimo existencial foi delineado com o estabelecimento do

Estado Social. A teoria da proteção a um “mínimo existencial” surge no período posterior a

II Guerra Mundial,  com o escopo de preencher a falta quase que completa de Direitos

Sociais da Lei de Bonn. 

A Corte Constitucional Alemã considera esse princípio diretamente decorrente

da dignidade da pessoa humana. A importância do conceito de mínimo existencial, como

parte integrante do atingimento dos direitos sociais é tamanha, que é questão quase pacífica

a legitimidade que possui o Judiciário para condenar a Administração Pública a realizar

prestações positivas com o fito de manter o respeito ao padrão mínimo social45.   

Existem duas correntes, fundamentadas nas doutrinas alemãs que discutem a

presença de um “padrão mínimo existencial”, dividem-se da seguinte forma: uma que é

favorável à efetivação judicial dos direitos sociais e outra contrária. 

Ocorre que em ambos os casos, respeitadas as intenções desses doutrinadores,

as  opiniões  convergem em direção a  um mesmo impasse,  que é  justamente a falta  de

densidade conceitual ou até mesmo a dependência da pura retórica daqueles que crêem na

concretização judicial desses direitos sociais prestacionais46.     

Atente-se para o fato de que não se deve esperar que em um modelo geral,

adequado a qualquer tempo e lugar, seja possível; também parece improvável que modelos

teóricos  (como  é  o  caso  do  mínimo  existencial),  baseados  em  sociedades  de  países

45 KRELL, Andréas J. Direitos Sociais e Controle Jurisdicional no Brasil e na Alemanha: Os (des) caminhos
de um Direito Constitucional Comparado. Porto Alegre: SAFE, 2002. P. 61 e ss.
46 RIBEIRO, Ricardo Silveira.  Críticas à  perspectiva do mínimo existencial  a partir  de uma teoria das
necessidades humanas fundamentais. In: Idéia Nova. Ano 2. n. 2. Recife: Bagaço, Jan. a Julho 2004. P.110 e
ss.



desenvolvidos,  sejam  rigorosamente  adequados  à  descrição  de  sistemas  jurídicos  ou

políticos em regiões subdesenvolvidas47.

A  importação  de  teorias  estrangeiras,  quando  expostas  à  realidade  diferentes

daquelas para as quais foram criadas, pode ter efeitos nefastos. Ora, mesmo diante dos

resultados positivos obtidos na Alemanha, no Brasil,  a teoria do padrão mínimo social

apresenta,  ocasionalmente,  interpretações  medonhas,  como  a  de  que  atendido  aquele

padrão mínimo, o Estado quedaria desobrigado do atendimento a qualquer outro direito

que  fosse  além daquele  escolhido  como  mínimo.  Como se  fosse  vinculativa  apenas  a

prestação do mínimo básico e nada mais.    

2.4 O mínimo existencial possui dicção constitucional?

O mínimo necessário não possui dicção constitucional própria. Não aparece de

maneira expressa no texto da Constituição Brasileira, e tampouco pode ser encontrado nos

textos da maior parte das constituições modernas. A Constituição de 1988 não o proclama

em cláusula geral e aberta, limitando-se a estabelecer que são objetivos fundamentais da

República  Federativa  do  Brasil  “erradicar  a  pobreza  e  a  marginalização  e  reduzir  as

desigualdades sociais e regionais” (art. 3º III), além de imunizá-lo em alguns casos contra a

incidência de tributos (art. 5º XXXIV, LXXII, LXXIII, LXXIV, art. 153, parag. 4º etc.). Há

incontestavelmente um direito às condições mínimas de existência digna que não pode ser

objeto de intervenção do Estado e que exige, por outro lado, prestações estatais positivas48.

47 ADEODATO,  João  Maurício.  Ética  e  Retórica:  para  uma  teoria  da  dogmática  jurídica.  São  Paulo:
Saraiva, 2002. P. 97.
48 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário - Os direitos humanos
e a tributação: imunidade e isonomia. Vol. III. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. P. 141.



O  mínimo  básico  não  possui  conteúdo  específico,  é  uma  incógnita  assaz

variável,  podendo  ser  detectado,  contudo,  na  idéia  de  liberdade,  nos  princípios

constitucionais da igualdade e também na urgência em redistribuir as riquezas.  

Apesar da sua indeterminabilidade, o mínimo necessário, segundo parte da

doutrina  nacional,  aparece  esculpido,  nas  entrelinhas  de  diversos  artigos  do  Texto

Constitucional  de 1988,  como os que se  enumeram abaixo,  sem, no entanto,  excluir  a

existência desse princípio em outros artigos por ora não mencionados, senão veja-se:

a) Artigo 7°, inciso IV, quando garante um salário mínimo capaz de atender às

necessidades vitais básicas do cidadão e de sua família;

b) Artigo 1°, inciso III, protegendo a dignidade da pessoa humana;

c) Artigo 3°,  incisos  I,  III e IV, garantia  do  desenvolvimento  nacional  e  a

erradicação da pobreza e da marginalização,  assim como a promoção do

bem comum, sem preconceito de origem, raça, cor, sexo, idade etc.;

d) O Artigo 5°, parágrafo 2°, com a determinação de que os direitos e garantias

expressos naquele artigo não excluem outros decorrentes do regime e dos

princípios adotados na Constituição;

e) Artigo  6°,  especificamente  em  relação  aos  direitos  sociais:  educação,

trabalho, saúde, moradia, lazer, previdência social, etc.;

f) Artigo 145, parágrafo 1°, que determina o respeito aos direitos individuais

quando a capacidade contributiva estiver sendo aferida49.

49 QUEIROZ, Mary Elbe.  Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.  São Paulo: Manole,
2004. P. 52 e ss.



Não obstante todas as tentativas em definir o conteúdo do mínimo necessário, e

até de localizá-lo no Texto Constitucional, parece vã e até inocente a tentativa de conferir

precisão a tal conceito. Não obstante, a idéia de mínimo existencial pode estar atrelada aos

demais direitos fundamentais da Constituição e até, indiretamente, a direitos inicialmente

não-fundamentais como a saúde, a educação e a alimentação, além de outros, quando se

observa que tais garantias são inalienáveis e essenciais, tal qual o conceito ora debatido50.

A incomensurabilidade do mínimo necessário ratifica-se por envolver mais os

aspectos de qualidade em detrimento da quantidade, fato que dificulta estremá-lo, em sua

região periférica, do máximo de utilidade (maximum welfare), que é princípio conectado à

idéia de justiça e redistribuição da riqueza social51.   

2.5 O status negativus e positivus do mínimo existencial

O mínimo existencial tem como fundamento diversas questões que são caras ao

ordenamento  jurídico  brasileiro  como  a  defesa  das  liberdades,  garantindo  a  constante

presença  das  suas  condições  iniciais,  sem  as  quais  desaparecem  as  condições  de

sobrevivência do homem52;  princípios constitucionais, como, a igualdade, a liberdade e a

dignidade  da  pessoa  humana;  os  próprios  direitos  fundamentais  individuais,  sociais  e

50  TORRES,  Ricardo  Lobo.  Tratado  de  Direito  Constitucional  Financeiro  e  Tributário  -  Os  direitos
humanos e a tributação: imunidade e isonomia. Vol. III. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. P. 145.
51 RAWLS, John. A Theory of Justice. Oxford: Oxford University Press, 1980. P. 156.
52 GARCIA PELAYO, Manuel. Las Transformaciones del Estado Contemporaneo. Madrid: Alianza, 1980. P
25 e ss.



econômicos  e,  nos  princípios  setoriais  da  tributação,  apresenta  fortes  liames  com  o

princípio da capacidade contributiva.

Diante deste contexto, o mínimo existencial passa a ser um verdadeiro direito

subjetivo, que, ao mesmo tempo, é protegido negativa e positivamente pelo Estado, dando

origem assim ao debate que tem como questão central o status  negativus e positivus do

mínimo existencial.

O status negativus do mínimo existencial se ratifica, para o Direito Tributário,

por via das imunidades fiscais, ou seja, o poder de tributar do Estado não pode invadir a

esfera de liberdade mínima do cidadão representada pelo seu direito à subsistência.

Em alguns lugares, como na Europa, por exemplo, as imunidades recebem o

nome  de  isenção,  mas  somente  como  um apelido,  posto  que  não  se  confundem com

aquelas  de  cunho  eminentemente  político,  isenções,  assim,  não  alcançam,  nem  estão

relacionadas à necessidade de preservar uma existência digna. De fato, a doutrina trata de

isenções  diferentemente  de imunidades,  posto  que as  primeiras  são mais  voltadas  para

aspecto político, sem que isso envolva questões de direitos fundamentais, enquanto que as

últimas servem justamente a esse fim. Assim, caso uma isenção trate de proteger os direitos

fundamentais,  principalmente  de  existência  do  cidadão-contribuinte,  terá  ela  status  de

imunidade.  

No próprio  Direito  brasileiro,  as  isenções  concedidas  aos  produtos  ditos  da

cesta básica face ao IPI e ao ICMS, apesar de receberem a denominação de isenção, são, na

verdade, imunidades implícitas, pois o que caracteriza, de fato, a imunidade não é a fonte

formal e imediata de que provêm, mas a circunstância de ser um tributo dos direitos de

liberdade e  de ter  um fundamento pré-constitucional.  Além dessa imunidade implícita,



ainda podem ser citadas diversas outras como, o mínimo existencial familiar, que permite

as deduções de imposto de renda dos gastos realizados com os filhos e/ou dependentes.

Ademais, a própria proibição da incidência do imposto de renda em relação ao mínimo

imprescritível  à  sobrevivência  do  declarante,  é  uma  imunidade,  que,  apesar  de

infraconstitucional remonta a fontes constitucionais53.

Não obstante a existência dessas imunidades implícitas, há também aquelas que

aparecem explicitamente no Texto Constitucional, são elas:

a) Acesso à justiça e defesa de direitos – O direito de obtenção de

certidões e de petições aos poderes públicos, independentemente

do pagamento de taxas (art. 5º, XXXIV), a gratuidade do habeas

corpus e do habeas data (art. 5º, LXXIII e LXXII); a gratuidade

do registro civil  de nascimento e da certidão de óbito para os

reconhecidamente  pobres  (art.  5º,  LXXI),  além da  assistência

judicial integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de

recursos (art. 5º, LXXIV);

b) Instituições assistenciais - O artigo 150, IV, alínea “c”, concede

imunidade  às  instituições  assistenciais  e  de  educação,

garantindo, assim, a imunidade do mínimo existencial;

c) Imposto territorial rural e pequenas glebas - Está assegurada

a imunidade do imposto sobre a propriedade territorial rural que

venha a incidir sobre pequenas glebas rurais,  definidas em lei

(Lei 8847 de 29/01/1994, art. 7º), quando o seu proprietário não

53 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário - Os direitos humanos
e a tributação: imunidade e isonomia. Vol. III. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. P. 145.



possua outro imóvel  e,  ainda,  quando o explore só ou com o

auxílio de sua família.54

    

Além das imunidades, proteções negativas em relação ao mínimo existencial,

há  que  se  destacar  aquelas  prestações  positivas,  igualitárias  e  de  caráter  geral,  que

representam o status positivus libertatis.

O status positivus libertatis  tem por escopo a garantia das liberdades, além da

garantia  dos  serviços  públicos,  remunerados  através  dos  impostos  gerais  e  das  taxas,

quando tais serviços forem prestados de maneira específica, divisível e individual. Esses

serviços,  mesmo sendo remunerados,  serão gratuitos  através  da  atuação do mecanismo

constitucional da imunidade das taxas e dos tributos contrapestacionais, como foi visto em

relação à prestação jurisdicional, da educação primária, da saúde pública, pelas subvenções

e auxílios financeiros a entidades filantrópicas e educacionais, públicas ou privadas, etc55. 

Esse  mínimo  existencial,  também,  pode  ser  garantido  através  de  prestações

positivas de natureza assistencial, mas de caráter subsidiário, que somente serão entregues

no caso de falha do serviço  do sistema de seguridade,  público ou privado,  bem como

através da entrega de roupas, remédio e alimentos, especialmente em casos de calamidade

pública  ou de  assistência  à  população carente  e  necessitada,  sempre com o escopo de

manter a sobrevivência dos pobres, ao menos em seus bens primários, sempre visando a

garantir as condições de liberdade dos cidadãos56.

  
54 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário - Os direitos humanos
e a tributação: imunidade e isonomia. Vol. III. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. P. 145 e ss.
55TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário - Os direitos humanos
e a tributação: imunidade e isonomia. Vol. III. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. P 179 e ss.
56 RAWLS. John. A Theory of Justice. Oxford: Oxford University Press, 1980. P. 92.  



2.6 O papel do mínimo existencial para a tributação

A defesa da não-tributação do mínimo vital é algo que pode ser considerado

como unânime, posto que, desde muito, já se considera essa proteção como resultado da

aplicação  de  uma  política  fiscal  justa.  Assim,  os  recursos  utilizados  a  atender  às

necessidades  básicas  do  cidadão-contribuinte,  imprescindíveis  à  garantia  de  sua

sobrevivência  não  reveladores  de  capacidade  contributiva,  demonstrando  apenas  uma

capacidade  econômica  mínima,  não  se  permitindo  que  dela  sejam extraídos  quaisquer

valores destinados a compor a arrecadação do Estado.57 

O mínimo existencial surge como elemento essencial da tributação, já que a

capacidade contributiva somente surge a partir do instante que a linha limítrofe do mínimo

existencial é ultrapassada.

A imunidade do mínimo existencial se situa aquém do princípio da capacidade

contributiva, que começa quando termina o direito ao mínimo existencial e esbarra, por

fim, na proibição do confisco. 

A conexão do mínimo existencial com a tributação está fundada justamente no

momento em que a capacidade contributiva deve ser aferida. Nos ensinamentos de Amílcar

Falcão58, a necessidade de preservação do mínimo vital, através da capacidade contributiva,

se  dirige  principalmente  ao  Poder  legislativo,  que  deve  vincular  através  dos  textos

normativos as ações da administração pública e do Poder Judiciário, que observarão sua

correta aplicação através dos princípios e regulamentação impostos pela lei. 

A proteção ao mínimo existencial no Direito tributário pode ser manifestada

através de uma dentre as várias hipóteses de exoneração. Pode ser observada na proteção

57 CONTI,  José  Maurício.  Princípios  tributários  da  capacidade  contributiva  e  da  progressividade.  São
Paulo: Dialética, 1996. P. 53 e ss.
58 FALCÃO, Amílcar. Fato gerador da obrigação tributária. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. P. 30 e ss.



nas imunidades. A diferença entre as espécies exonerativas, de acordo com Sacha Calmon

Navarro Coelho59, está no fato de que a imunidade, ligada a valores teleologicamente caros

e  duradouros, radica-se  na  Constituição,  enquanto  que  as  isenções se  apresentam  em

interesses comuns e mutáveis, e por isso, decorrem de lei menor.  

O Imposto de Renda, por exemplo, cuja hipótese de incidência exclui o sujeito

de baixos rendimentos, que não atinja o piso mínimo para a tributação deste imposto, seria

o caso clássico de observância do mínimo existencial diante do fenômeno tributário. No

entanto há outras possibilidades de proteção do mínimo existencial, através de princípios

derivados da capacidade contributiva, como no princípio da seletividade, onde a incidência

é apontada no sentido inverso da essencialidade do consumo e, com isso, as mercadorias e

serviços considerados supérfluos poderão ser onerados com maior intensidade do que os

produtos essenciais ao atendimento das necessidades básicas da pessoa.

Existe, ainda, um sério impasse no que se refere ao relacionamento do mínimo

existencial  com os tributos considerados indiretos,  pois mesmo com renda no nível  do

mínimo existencial, o cidadão pobre, ao adquirir bens, tais como alimentação, educação,

higiene, vestuário, etc., sofre inexoravelmente a incidência econômica de tributos60. Assim,

como nos impostos indiretos quem suporta a carga fiscal é o consumidor final,  não há

como  negar  que  o  cidadão  consumidor  de  bens  e  serviços  abrangidos  por  impostos

indiretos, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e o Imposto sobre

Produtos Industrializados, arcará com um ônus mais pesado do que pode suportar. 

Ressalte-se,  porém,  que  a  proteção  ao  mínimo  existencial  no  âmbito  da

tributação não passa de uma facie de um prisma que deve envolver diversas ações em

conjunto, inclusive aquelas praticadas com o fim de realizar a justiça fiscal, mas que devem

59 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro.  Teoria Geral do Tributo e da Exoneração Tributária.  3ª ed.  Belo
Horizonte: Del Rey, 2000. P 148 e ss.
60 LEÃO, Armando Zurita.  Direito Constitucional Tributário: o princípio da capacidade contributiva. São
Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. P. 87.



partir sempre de atitudes positivas de todos os três poderes do Estado. O legislativo, que,

no  momento  de  elaboração das  leis,  deve  adequá-las  aos  cidadãos  de  baixa  renda  em

diversas  áreas,  inclusive  na  tributária,  como  já  se  destacou;  o  executivo  através  de

programas  que  visem  à  erradicação  da  pobreza,  que  constitui  um  dos  objetivos  da

República Federativa do Brasil (art. 3º, III, da CF/88) e o Judiciário, pela aplicação, nos

casos concretos, do princípio de proteção ao mínimo existencial.



CAPÍTULO 3

A capacidade contributiva como princípio mediador entre o poder de tributar e os

direitos fundamentais do contribuinte

SUMÁRIO:  3.1 O Desenrolar da capacidade contributiva no

novelo  tempo;  3.2  Tentativa  de  definição  de  capacidade

contributiva  (que  não  é  capacidade  econômica);  3.2.1

Capacidade  econômica  não  é  capacidade  contributiva;  3.2.2

Capacidade  contributiva  objetiva  ou  absoluta  X  capacidade

contributiva  subjetiva  ou  relativa;  3.3  Características  da

capacidade contributiva como princípio;  3.3.1  O que são os

princípios jurídicos?; 3.3.2 A teia de relações da capacidade

contributiva com outros princípios 3.4. A constitucionalização

do  princípio  da  capacidade  contributiva;  3.5.  A  capacidade

contributiva  pode  ser  aplicada  a  todos  os  tributos?  Justiça

fiscal através da capacidade contributiva.

3.1 O Desenrolar da Capacidade Contributiva no Novelo Tempo

A  expressão  “capacidade  contributiva”  é  tão  antiga  quanto  a  Ciência  das

Finanças.  Entretanto,  caso  se  considere  como  marco  inicial  desta  última  a  Economia,

considerada a partir da relativa segurança em relação ao método e de sua sistematização,

pode-se dizer que a tal expressão é ainda mais antiga61.  

61 GIARDINA, Emilio. Le base theoriche del principio della capacitá contributiva. Milano: Giuffrè, 1961. P.
6.



Considerando-se  a  noção  ora  tratada  como  princípio,  de  força  econômica

altamente determinante, é possível fazer nele a leitura de uma essencialidade ainda mais

indelével, já que a justiça distributiva remonta aos ideais formulados pela filosofia grega,

notadamente da idéia de justiça distributiva aristotélica.

José Marcos Domingues de Oliveira62 fixa entendimento que na Magna Carta

Inglesa de 1215 já se falava em moderar as prestações devidas pelo cidadão.

O  termo  “capacidade  contributiva”  é  utilizado  em  diversas  leis  tributárias

medievais  e  também em diversas  outras  datadas  do  início  da  Era  Moderna,  como  se

observa na Inglaterra, através da  Elizabethen poor law,  bem como de leis das Colônias

Inglesas da América. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão também tratou

do  assunto  aduzindo  que  os  impostos  devem  ser  cobrados  proporcionalmente  às

possibilidades de cada um, ou seja, de acordo com o que cada cidadão pode suportar63.  

O  princípio  em  questão  nem  sempre  se  posicionou  como  núcleo  de  uma

doutrina financista orgânica sobre a repartição do gasto público. A sua enunciação tinha

como  escopo  reafirmar  a  norma  que  determinava  a  generalidade  do  dever  tributário,

freqüentemente violada pela legislação, assim como pelos responsáveis pelo exercício do

poder de tributar da época,  no qual vigoravam os privilégios e facilitações de maneira

assombrosa e até odiosa. Tais fatos serviram como uma força propulsora para convencer da

profunda iniqüidade do sistema impositivo então vigente que violava radicalmente a justiça

distributiva64.  

62 OLIVEIRA,  José  Marcos  Domingues  de.  Direito  Tributário-  Capacidade  Contributiva-  Conteúdo  e
eficácia do princípio. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. P.41.
63 PAINE,  Thomas.  Los  Derechos  del  Hombre.  Trad.  José  Antonio  Fernández  de  Castro. 2ª  ed.  2ª
reimpression. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1996. P.102 e ss.
64 GIARDINA, Emilio. Le base theoriche del principio della capacitá contributiva. Milano: Giuffrè, 1961. P.
7.



Restava mais cômodo e até mais fácil constatar a importância da formulação do

cânone distributivo do ônus público segundo um critério que fizesse referência à atitude

individual de cada sujeito. Contudo com os diversos sentidos de capacidade contributiva,

que chegavam a ser equivocados e imprecisos, e com tamanha divergência doutrinária em

relação a um conceito unívoco, a utilização da capacidade contributiva não era a opção

mais segura.

Houve doutrinas que recorreram ao subjetivismo, mas fundado especificamente em

aspectos hedonistas do contribuinte, pondo em destaque, contudo, a necessidade de atentar

para o problema impositivo, que teria que se basear em critérios objetivos, como a renda e

o  patrimônio  individual.  Outros  autores  escolheram  o  critério  da  equivalência  para

solucionar o problema impositivo da capacidade contributiva, mas pondo em destaque os

elementos subjetivos, e não mais os objetivos como na teoria antes mencionada65. 

Ficam,  desde logo,  bastante  nítidas  as  dificuldades  teóricas  em torno desse

conceito que ora é estudado. Na verdade, a capacidade contributiva, atualmente, mostra a

necessidade de unir os aspectos objetivos aos subjetivos, sem que se tenha que optar por

apenas uma das teorias.    

3.2  Tentativa  de  definição  de  capacidade  contributiva  (que  não  é  capacidade

econômica)

A capacidade, na sua definição corriqueira vernacular, não-jurídica, significa

qualidade de uma pessoa ou coisa tem de possuir para um determinado fim, habilidade ou

65 GIARDINA, Emilio. Le base theoriche del principio della capacitá contributiva. Milano: Giuffrè, 1961. P.
9.



aptidão, além de algumas outras acepções como o volume interno de um recipiente, ou

ainda a pessoa de grande talento uma sumidade66.  

Já para o Direito, a palavra  capacidade remete imediatamente à capacidade civil,

que é a aptidão para adquirir e exercer direitos e contrair obrigações. No direito tributário, a

capacidade civil não importa tanto, pois um determinado indivíduo, mesmo sem possuir

capacidade civil plena, pode ter capacidade tributária que é a possibilidade de figurar como

sujeito  passivo  das  relações  jurídico-tributárias.  O  próprio  artigo  126,  I  do  Código

Tributário Nacional salienta que a capacidade passiva tributária independe da capacidade

civil.

3.2.1 Capacidade econômica não é capacidade contributiva

A  noção  de  capacidade  tributária  não  se  confunde  com  a  de  capacidade

contributiva, uma vez que esta não é apenas jurídica, mas sim jurídico-econômica. 

Antes  de  conceituar  a  capacidade  contributiva,  faz–se  necessário  esclarecer  a

diferença entre esta e a capacidade econômica.

Francesco Moschetti67 trata do tema com extrema profundidade esclarecendo que a

capacidade econômica não deve ser utilizada em detrimento da capacidade contributiva,

uma vez que traz consigo inúmeras incongruências que afastam a possibilidade de adotá-la

como princípio no lugar desta última. Não se pode sustentar, como índice que definirá o

quantum a ser pago pelo sujeito passivo,  a realidade de que a capacidade econômica é

medida  através  de  um  número  indefinido  de  formas  arbitrariamente  pré-estabelecidas,

66 FERRREIRA, Aurélio Buarque de Holanda.  Dicionário Aurélio Escolar da Língua Portuguesa. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1988. P. 125
67 MOSCHETTI, Francesco. El principio de capacidad contributiva. Madrid: Instituto de Estúdios Fiscales,
1980. P. 278 e ss.



quando se esboçam dos sistemas tributários, onde uns respeitam o requisito de capacidade

econômica, enquanto outros o violam.   

Várias razões podem ser apontadas como argumento para sobrepujar a capacidade

econômica. A doutrina tradicional que defende a tese da obrigatoriedade de relacionar os

ingressos públicos com pressupostos de fato que não indicam a capacidade de contribuir

real. O argumento utilizado é o de que a renda global bruta e a totalidade do patrimônio do

sujeito,  juntos,  podem  manifestar  a  capacidade  econômica  de  contribuir  aos  gastos

públicos. Essa mesma capacidade, contudo, não se manifesta nas rendas de fontes isoladas,

nem nas rendas médias, tampouco na disponibilidade de bens materiais68. Note-se logo a

fragilidade política, social e jurídica que a adoção desse critério traria ao mundo do direito

tributário.

Outro grave problema observado por Moschetti69 recai sob o fato de que é tarefa

de extrema dificuldade para o legislador, a um passo dramática e também contraditória, ter

que  apontar  em  fatos  legais  que  não  manifestam  capacidade  econômica  hipóteses  de

incidência  justamente  para  gravar  a  capacidade  econômica  dos  sujeitos  passivos  que

contribuem para os ingressos públicos.

Em suma, a teoria tradicional sustenta que todos os possíveis pressupostos de

fato  dos  ingressos  públicos,  com  exceção  aos  atos  ilícitos,  devem  considerar-se

manifestações  de  desfrute  dos  serviços  públicos.  Fatos  de  relevância  econômica  não

poderiam deixar  de  sentir  a  influência  da  atividade estatal,  comprometida  pela  própria

Constituição a desenvolver o bem-estar econômico dos cidadãos, incluindo as hipóteses em

que  os  benefícios  não  podem ser  medidos  concretamente  sobre  a  base  de  valorações

68 MAFEZZONI. La capacitá contributiva nel diritto finanziario. Torino: tet, 1980. P. 58.
69 MOSCHETTI, Francesco. El principio de capacidad contributiva. Madrid: Instituto de Estúdios Fiscales,
1980. P. 87 e ss.



individuais dos sujeitos passivos, posto que seu valor poderia ser determinado sobre a base

de valorações adotadas pelo legislador ordinário70. 

Fica claro, então, que em ocorrendo a tributação tal  como essa teoria acima

descrita, bastante parecida com um escambo, que a exação não se pode basear por fatos

econômicos e sim sobre serviços públicos, uma vez que o consumo destes é deduzido dos

fatos  econômicos,  voltando-se  definitivamente  aos  fatos  econômicos  como  objeto  de

gravame. Há outro grave problema, também apontado por Moschetti, que é a necessidade

de prova da relação causal, pois a manifestação de utilização dos serviços públicos não

implica que estes sejam gravados por aqueles que utilizam tais serviços. 

Se, entretanto, os pressupostos de fato acima elencados, como a totalidade da

renda e do patrimônio, não podem ser considerados válidas manifestações de capacidade

econômica e, ao revés, são todas manifestações de serviços públicos, qual das noções é a

mais  apropriada para distinguir  o que é capacidade contributiva do que se opõe a ela?

Ademais,  como se  deve analisar  a  discricionariedade  do legislador  que possui  poderes

bastantes a ponto de indicar situações que acarretariam em uma tributação confiscatória?

Mais uma vez, fica comprovada a impossibilidade de utilização dessa noção de

capacidade econômica, posto que essa teoria baseada em trocas, escambos, onde o cidadão

responsável pelo desenvolvimento de atividades econômicas deve concorrer com os gastos

públicos,  já  é  noção  desgastada  nas  mais  recentes  teorias  da  tributação.  A  idéia  de

vinculação e não-vinculação esclarece  parte  desse impasse,  pois  impostos  são espécies

tributárias não-vinculadas, ou seja, não estão adstritos a nenhuma atividade estatal para que

surja  a  obrigação  tributária,  diferentemente  de  outras  espécies  como  as  taxas  e  as

contribuições que exigem contraprestação estatal para que possa surgir a possibilidade de

imposição  do  tributo.  Mesmo  que  de  maneira  indireta  possa  se  observar  uma  certa

70 MAFEZZONI. La capacitá contributiva nel diritto finanziario. Torino: Utet, 1980. P. 49.



coerência na noção de concorrência nos gastos públicos, não há como sustentar tal teoria

nos dias atuais.

Outra relevante questão deve ser destacada em relação ao custeio dos serviços

públicos. Qualquer atividade desenvolvida no âmbito Estatal, sendo ela privada ou pública,

vai  demonstrar  a  necessidade  de  conexão  com  algum  serviço  público,  mesmo  que

indiretamente, como os serviços fiscalizatórios ou até regulatórios. 

Isso se deve a um fenômeno denominado por Habermas71 de colonização do

mundo da vida, onde existe uma certa invasão de um enorme número de regras de direito

público  interferindo  diretamente  em regras  do  mundo  privado,  o  mundo  da  vida.  Tal

acontecimento, contudo, deve ser observado positivamente, pois diversos direitos sociais

dos cidadãos passaram a ser salvaguardados pelo Estado, seja através de políticas públicas,

partindo do Poder executivo, seja através de regras elaboradas pelo Legislativo, ou ainda,

acompanhando  as  recentes  teorias  que  admitem  a  interferência  do  Judiciário  como

instância de recorribilidade quando o poder público não cumpre, nem confere aos cidadãos

esses direitos sociais.  

O  professor  Edílson  Nobre72,  em monografia  sobre  o  tema,  diferencia  com

bastante propriedade capacidade  econômica de capacidade contributiva.  A primeira é a

aptidão que o sujeito no Direito Tributário possui para produzir ou dispor de riqueza, é de

ordem mais genérica. Já a segunda, que é bem mais específica, e condiz justamente com a

aptidão de determinado sujeito em poder ser obrigado a concorrer à satisfação das despesas

públicas.  É  a  idoneidade  do  sujeito  para  executar  a  prestação,  coativamente  imposta,

devendo ser presumida da presença concreta do pressuposto econômico que a justifica.

71 HABERMAS.  Mudança  estrutural  da  esfera  pública.  Trad.  Flávio  Kothe.  Rio  de  Janeiro:  Tempo
Brasileiro, 1984. P. 169 e ss.
72 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira.  Princípio Constitucional da Capacidade Contributiva.  Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris, 2001. P. 32. 



A distinção bastante clara, porém, parece ser aquela dada por José Maurício

Conti73 que  diz  que  capacidade  econômica  é  a  que  todos  têm,  pois  é  a  aptidão  dos

indivíduos de obter riquezas, exteriorizada sob a forma de renda, consumo ou patrimônio.

Enquanto que a capacidade contributiva, analisada sob o aspecto subjetivo, reporta-se à

capacidade dos indivíduos de arcar com o ônus tributário de pagar tributos, ou seja, termina

sendo uma capacidade econômica específica, possibilidade de suportar determinada carga

tributária. Pode-se concluir, então, que a primeira somente existe se houver a segunda. Há

que se entender ainda que, se é certa a premissa acima descrita, tem-se que aceitar o fato de

que  podem  existir  capacidades  econômicas,  sem  que  estas  demonstrem  aptidão  para

contribuir.

De fato,  o conceito de capacidade contributiva traz consigo um elemento de

juízo fortíssimo, uma certa valoração ou estimativa de que aquele sujeito possa contribuir

aos gastos públicos.

Capacidade  contributiva,  segundo  Moschetti74,  não  é  toda  manifestação  de

riqueza, mas somente aquela potência econômica que se deve julgar idônea para contribuir

aos gastos públicos, a luz das fundamentais exigências econômicas e sociais acolhidas no

texto  constitucional  italiano,  mas  que,  mutatis  mutandi,  deve  estar  presente  nas

constituições dos países democráticos.

Mesmo diante desses esclarecimentos, a interpretação precisa do que vem a ser

capacidade contributiva está longe de ser atingida. Existe uma enorme zona cinzenta no

que  tange  à  definição  desse  conceito  que  atrapalha  a  efetividade  desse  princípio

constitucional-tributário, mas que não pode, face à sua volatilidade, impedir a realização de

justiça fiscal.

73 CONTI,  José  Maurício.  Princípios  tributários  da  capacidade  contributiva  e  da  progressividade.  São
Paulo: Dialética, 1997. P. 35 e ss.
74 MOSCHETTI, Francesco.  El principio de capacidad contributiva.Madrid: Instituto de Estúdios Fiscales,
1980. P. 277.



3.2.2  Capacidade  contributiva  objetiva  ou  absoluta  X  capacidade  contributiva

subjetiva ou relativa

A abordagem da capacidade de contribuir deve ser feita sob dois aspectos diferentes

um objetivo: são as prestações que contribuem aos gastos públicos, e outro subjetivo: quem

contribui  aos  gastos  públicos.  Parte  da  doutrina  afirma  haver  uma subdivisão  entre  o

princípio da capacidade contributiva, compreendendo-o em dois sentidos distintos.

Regina Helena Costa75 estabelece que a  capacidade contributiva absoluta ou

objetiva expressa a idéia de que é através de certos eventos demonstrativos de aptidão para

concorrer às despesas públicas que o legislador elege como critério de existência de um

sujeito  passivo  em  potencial.  Diversamente,  a  capacidade  contributiva  relativa  ou

subjetiva reporta-se  ao sujeito  individual  e  isoladamente considerado,  expressa,  pois,  a

aptidão de contribuir  na medida das  possibilidades econômicas  de  determinada pessoa,

partindo de  dados  individuais  e  subjetivos.  Neste  plano,  estaria  presente  a  capacidade

contributiva in concreto, o potencial do sujeito passivo se tornaria efetivo todas as vezes

que estivesse apto a receber o impacto tributário.

Já  para  Cortês  Dominguez  e  Martin  Delgado76,  sem  discrepar  da  opinião

doutrinária acima exposta, capacidade contributiva absoluta seria uma espécie de aptidão

abstratamente considerada para concorrer aos gastos públicos, ao passo que a capacidade

contributiva relativa serviria para delinear e delimitar o grau de capacidade específico de

cada um diante do fato jurídico tributário.

75 COSTA, Regina Helena. Princípio da Capacidade Contributiva. 3a edição revista e atualizada. São Paulo:
Malheiros, 2003. P. 27.
76 DOMINGUEZ, Mathias Cortês, e DELGADO, Martín.  Ordenamiento Tributario Español. V. I. Madrid:
Civitas, 1997.  P. 74.



Ocorre que muitas vezes o legislador se aproveita de conceitos estabelecidos

por outras áreas de conhecimento, como a Economia, por exemplo, fato esse que, em uma

análise apriorística,  é um fenômeno assaz corriqueiro,  natural  e  imprescindível.  Porém,

quando tais conceitos são aproveitados, sem que se lhes oponha aos preceitos básicos do

sistema jurídico, que os acolherá, enfrenta-se um sério problema de adaptação sistêmica.

Destarte,  se  esses  conceitos  importados  de  outras  áreas  não  forem  confrontados,  e

posteriormente adaptados aos preceitos embasadores do sistema, haverá uma ruptura, uma

incongruência  que  acarretará  problemas  sérios  de  adequação,  trazendo  uma  certa

inconsistência, difícil de ser combatida, porém facilmente detectável.

É exatamente esse raciocínio que se deve transportar para o caso ora analisado,

isto é, como seria aceitável possibilitar ao Estado a discricionariedade de tributar aferindo-

se apenas a capacidade econômica? Estaria esse critério de acordo com os fundamentos de

justiça (fiscal) do Estado Democrático de Direito? 

Ora,  se  a  capacidade  econômica  é  um  critério,  é  um  conceito  próprio  das

Ciências  Econômicas,  como  poderíamos  transportá-lo  ao  Ordenamento  jurídico,

especialmente com o intuito de servir de base para a tributação, sem analisara possibilidade

de adequação dele às bases axiológicas e principiológicas do Sistema?

Parece  que  o  conceito  de  capacidade  contributiva  absoluta  ou  objetiva  se

aproxima  bastante  do  conceito  de  capacidade  econômica.  Porém,  quando  opomos  o

conceito  de  capacidade  contributiva  objetiva  aos  preceitos  máximos  do  Ordenamento

jurídico, ele parece desatender à moral tributária, posto que não considera individualmente

o  contribuinte,  o  que  pode  levar  a  uma discrepância  entre  as  reais  possibilidades  dos

indivíduos contribuírem com os gastos públicos. 



Situação diferente se observa na capacidade contributiva relativa ou subjetiva,

que,  diferentemente  de  obedecer  a  parâmetros  gerais  e  impessoais  estabelecidos

abstratamente pelo legislador, que se guia pela capacidade econômica, já que não se faz um

minucioso  estudo contendo informações  básicas  do  contribuinte,  o  que  impossibilita  o

aferimento  da  real  capacidade  contributiva,  que  se  aproxima  mais  do  conceito  de

capacidade contributiva relativa. 

Ressalte-se,  contudo,  que,  em alguns casos,  quando o contribuinte  presta  as

informações,  para  que  venha  a  Fazenda  posteriormente  a  realizar  a  homologação,  ou

autolançamento, daquelas informações, se for o caso, como no Imposto de Renda, torna-se

mais  fácil  aferir,  ou  ao  menos  se  aproximar  mais  da  real  capacidade  contributiva  do

indivíduo. Não obstante, não se pode negar que nem todos os lançamentos tributários se

processam dessa maneira, posto que a arrecadação se tornaria lenta e até ineficaz.

Bem, diante de todos esses fatos, não suporta essa subdivisão que a doutrina

insiste  realizar  entre  capacidade  contributiva  absoluta  e  relativa,  posto  que  a  primeira

espécie apresenta dificuldades em se coadunar à moralidade tributária do já mencionada.

Assim,  a  única  capacidade  contributiva  que  existe  e  se  adapta  sistemicamente  ao

Ordenamento é a capacidade contributiva relativa ou subjetiva.     

3.3 Capacidade contributiva como princípio e sua posição na teia de princípios

constitucionais e tributários

A fiscalidade, diferentemente do que alguns pensam, deve se submeter, como

qualquer outra área englobada pelo Ordenamento Jurídico, a alguns ditames fundamentais



e inafastáveis. A tributação não é um fenômeno isolado. Ocorre concatenadamente junto a

outras  ocorrências,  compondo  uma  universalidade  de  fatos  que  determinarão  a

complexidade de relações jurídicas, que comporão um todo, que é o próprio Ordenamento

Jurídico, na totalidade de suas manifestações.

As maiores  discrepâncias  podem aparecer,  a  partir  do  momento  em que  se

aprofunda nos detalhes de um princípio que seja válido para todos os impostos. E, nesse

âmbito,  não  repercutem  as  formas  vazias  e  as  retóricas  enganosas.  O  niilismo  e  o

positivismo fiscais, ainda não superados por inteiro, devem se opor a uma ética fiscal do

Estado e dos contribuintes, entre outros motivos em atenção aos direitos fundamentais, que

fixam um limite mínimo indisponível à sociedade pluralista. Como todo sistema jurídico

justo,  o sistema tributário é uma construção mental fundada em princípios adequados à

realidade, coerentes e levados até as suas últimas conseqüências. Contudo, tal construção

não  deve  ser  vazia  de  efetividade,  posto  que  tem um fundamento  empírico referido  à

realidade e deriva de um princípio ético fundamental. Desse princípio fundamental devem

se deduzir subprincípios e, por último, preceitos concretos77. 

Deve haver então uma regra geral, um princípio que inspire o sistema fiscal,

embasando-o e adequando-o a realidade dos contribuintes, de um lado, e do Estado, do

outro.

É nesse âmbito que surge o princípio da capacidade contributiva como critério

avaliativo, como causa, ao mesmo tempo moral e jurídica do tributo.

Por tal razão afirma taxativamente Tipke78 que a capacidade contributiva é o

único princípio fundamental que respeita a todos os direitos fundamentais das constituições

77 TIPKE, Klaus. Moral Tributária del Estado y de los contribuyentes. Madrid: Marcial Pons, 2002. P. 29 a
34.
78



do Estado Social de Direito, aceitando-o, ainda, como princípio adequado à realidade, pois

garante que nenhuma pessoa que possua as mesmas condições de outra seja tributada em

valores superiores, pois se deve aceitar que os iguais sejam tratados do mesmo modo.  

3.3.1 O que são os princípios jurídicos?

A  palavra  princípio,  em  um  sentido  geral,  possui  as  seguintes  definições:

momento ou local ou trecho que algo tem origem, causa primária, ou ainda, preceito ou

regra79.

Já no mundo do direito, a palavra princípio assume diferentes significações: podem

ser  classificados  como  normas  elementares  ou  requisitos  primordiais,  especialmente

quando as utilizamos no plural, ou como conjunto de regras ou preceitos, fixados para

servir de normas para todas as ações jurídicas, indicando os alicerces do direito80. Ainda,

sob uma abordagem filosófica, princípios gerais seriam axiomas, proposições irredutíveis

aos quais se reduzem todas as demais proposições e nas quais estas se apóiam81. Ainda,

afirma-se que  princípios ou fundamentos merecem referência de destaque no mundo do

Direito pela freqüência e precisão com as quais são empregados, seriam tudo aquilo sobre

que repousa uma dada ordem de conhecimentos, legitimando-os82.

Há ainda quem divida os princípios, como o faz Lawrence M. Friedman83, em três

sentidos  que  nos  conduzem  a  diferentes  locus.  Primeiramente,  seriam  verdadeiras

79 FEREIRA,  Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa.  4ª edição. Rio de
janeiro: Nova Fronteira, 1989.
80 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocábulo Jurídico. São Paulo: RT, 1985. P. 7.
81 MORA, José Ferrater. Diccionario de filosofia.Vol 1. Madrid:  Alianza Editorial, 1986.  
82 CRETELLA JÚNIOR, José.  Curso de Filosofia do Direito.  3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p
195/196 
83 FRIEDMAN,  Lawrence  M.  Il  sistema  giuridico  nelle  prospecttiva  delle  scienze  sociale.  Bolonha:  Il
Molino, 1978. P. 94 e ss.



supernormas de  caráter  geral  ou  generalíssimo  que  exprimem valores,  servindo  como

ponto de referência para as regras que as desdobram. Em uma segunda abordagem, seriam

standards que  se  imporiam  para  o  estabelecimento  de  normas  específicas,  que

preordenariam o conteúdo da regra geral.  Por  fim,  os  princípios  seriam generalizações

obtidas  por  indução  a  partir  das  normas  vigentes  sobre  determinada  ou  determinadas

matérias.

De fato, as duas primeiras proposições de Lawrence podem ser aceitas sem maiores desconstruções, já que a primeira
conduziria a uma idéia de princípios gerais do direito em dado ordenamento jurídico, enquanto que na segunda, seriam os
princípios-guia dos mais diversos ramos do direito, positivamente considerados. Maior crítica, entretanto, deve ser oferecida contra
a derradeira proposição, quando dela se abstrai a idéia de que os princípios podem ser sublimados a partir de normas, ou seja, delas
podendo ser obtidos através de um processo indutivo, de uma abstração por indução.

 As idéias de Bergel84, quando tratam do tópico em debate, também parecem se

afinar a este pensamento, posto que, para este último, princípios gerais são regras de direito

objetivo e não de direito natural ou ideal,  expressas não nos textos, mas adotadas pela

jurisprudência e dotadas de um caráter suficiente de generalidade. Para ele, os princípios

gerais  seriam  também  extraídos  da  lei  por  uma  indução  amplificadora,  posto  que  a

jurisprudência utiliza a sistematização operada pela doutrina e as idéias mesmas que ela

discerniu do texto.

 Na verdade,  os  princípios  são  proposições  animadoras  de um ordenamento

jurídico específico, a eles se subordinam todas as demais normas vigentes, devendo–se,

então, seguir direção oposta àquela tomada por Lawrence e por Bergel, pois afastada estaria

a  possibilidade  de  ter  os  princípios  como  uma  indução  transcendente  das  leis,  o  que

esvaziaria o conteúdo axiológico e irradiante dos princípios gerais do direito em relação às

normas jurídicas positivas.

84 BERGEL, Jean-Louis. Teoria Geral do Direito. Trad. Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes,
2001.



É a hermenêutica que confere inteligibilidade à ordem jurídica e é responsável

pela descoberta de componentes extrapositivos no direito, como os elementos axiológicos e

os  princípios.  É  a  partir  da  idéia  de  inafastabilidade  da  hermenêutica  como fenômeno

jurídico que se toma consciência das categorias jurídicas, que,  por ora,  tomamos como

valores, princípios e normas.

Segundo a teoria de categorias jurídicas adotada por Nelson Saldanha85, antes de

tudo, necessário se faz articular o conceito de princípio ao de fonte, que é simultaneamente

impreciso,  porém bastante  óbvio,  relacionando-se  à  imagem de  proposições  ou  idéias.

Essas idéias seriam os próprios princípios que estariam situados como pontos de referência

de ordem doutrinária e axiológica em relação às normas. Os princípios estão sempre em

contato com os valores, por um lado, e com as normas, por outro. Por vezes, apresentam-se

como base fundante da norma e às vezes parecem advir da norma, dependendo da atividade

do intérprete.  Acrescenta,  ainda,  que  os  princípios  são  sempre  expressão  de  contextos

culturais, produzidos por idéias e crenças vigentes na mentalidade jurídica de cada época e

de cada meio. A flexibilidade e a imprecisão que aparecem na noção de conceito não se

acham muito  distantes  da  idéia  de imprecisão  de  fonte:  só que  para esta,  por  motivos

pragmáticos,  foi  necessário  fixar  um conceito  e  um elenco,  com uma hierarquia,  para

atender às urgências da aplicação do Direito positivo.

Não se pode distanciar daquela noção primeira de que o princípio geral de direito é

essencialmente, em um plano inicial, fonte do direito, cuja utilização se faz necessária a

partir do momento de interpretação a ser dada quando se afasta, inevitavelmente, da idéia

de ordenamento jurídico hermeticamente fechado, ou seja, a partir do instante em que o

juiz,  dentro da sua obrigatoriedade de julgar e arbítrio de decidir,  opta,  mediante livre

apreciação, na ausência de uma norma particular expressa, por desentranhar a significação
85 SALDANHA, Nelson. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. P. 216/217.



normativa do ordenamento jurídico, em face de cada caso concreto, utilizando, para tal os

princípios  gerais  de  direito,  que  constituem  a  articulação  existencial  do  direito  no

ordenamento jurídico-positivo vigente86. 

Na verdade, surge a questão quanto à possibilidade de ocorrer a positivação de um

determinado princípio e que conclusões podem ser retiradas de normas positivas concretas,

seriam elas consideradas diretrizes, máximas, postulados ou normas aguardando por uma

positivação  ulterior.  De  fato,  princípios  de  direito  podem  inspirar  as  mais  diferentes

espécies de norma jurídica, podendo inclusive haver a ocorrência de casos de normas de

uma  visível  antinomia  epistemológica,  que,  porém,  houvesse  sido  inspiradas  por  um

mesmo princípio jurídico87.

Com tal afirmação, contudo, não se pretende diminuir a importância dos princípios

em relação à ordem jurídica, posto que já foi ultrapassada a idéia de princípios como meros

guias,  uma  vez  que  os  mesmos  já  acharam  a  sua  efetivação  dentro  do  processo  de

positivação sofrido por esses princípios, conferindo-lhes uma real eficácia configuradora

dos mesmos. Por outra perspectiva, deve-se desvelar o manto de discriminação que recobre

a simplista  idéia  de  que  todos  os  princípios  possuem,  como verdadeiros  elementos  de

direito natural, uma validade independente da configuração estatal positiva88. 

 Há, contudo, divergência doutrinária, a partir do instante que há quem afirma que

esses  princípios  são  verdadeiras  formas  de  expressão  do  direito  positivo,  como  o  faz

Limongi França89, que afirma estar provado o fundamento dos Princípios Gerais de Direito,

86 BORGA, Ernesto Eduardo. La “naturaleza” de los princípios generales del Derecho. Instituto de filosofia
del derecho y sociologia. Anuários IV e V, tomo I. La Plata: Universidade Nacional de La Plata, 1964.
87 MARINHO, Mayra.  Existe possibilidade de hierarquização de princípios constitucionais? Uma análise
doutrinária. In: Revista da ESMAPE. V. 9. N. 19. Recife: Escola Superior da Magistratura de Pernambuco,
jan/jul 2004. P. 403 e ss.
88 ESSER, Jossef.  Principio e norma em la elaboratión jurisprudencial  Del derecho privado. Barcelona:
Bosch, 1961. P. 53.
89



como regra normativa, isto  é, assentado que tais  princípios são forma de expressão do

Direito  Positivo,  complementar  à  lei  que,  à  falta  desta,  podem  ser  aplicadas  direta  e

concretamente para a solução das controvérsias jurídicas.

É  Esser90 quem  pode  dirimir  algumas  das  divergências,  funcionando  como

verdadeiro marco para a abordagem do tema. Para ele, um princípio jurídico não é um

preceito,  nem  uma  norma  em  sentido  técnico,  pois  não  contém  nenhuma  instrução

vinculante de tipo imediato para um determinado campo de questões, visto que requerem

ou  pressupõe  a  alcunha  judicial  ou  legislativa  dessas  sitas  instruções.  Os  princípios

jurídicos, diferentemente das normas de Direito, são conteúdo em oposição à forma. O que

distingue, em nosso sistema, princípio de norma, não é a abstração ou o caráter geral dos

primeiros,  mas  a  possibilidade  de  precisar  os  casos  de  aplicação,  o  que  caracteriza  o

preceito. Assim, o princípio não é em si mesmo uma instrução, mas uma causa, critério e

justificação desta.

No mesmo sentido, Santi Romano91, quando, em sua obra trata dos princípios

de  direito  constitucional  geral,  a  palavra  princípio  não  se  mostra  expressamente

pronunciada  no  texto.  No  entanto,  resta  óbvio  o  tratamento  do  autor  em  relação  aos

princípios, tratando diretamente do conteúdo dos princípios que serviriam para a teoria

constitucional de diversos países. Com a sua obra dividida em três partes: a introdução que

trata de teoria da formação do direito constitucional, a primeira parte: o estado em geral; e

a segunda parte: as instituições constitucionais e suas funções. Por fim, parece patente a

conclusão de que os princípios de direito não deveriam ser normas jurídicas positivas, mas

sim verdadeiros preceitos inspiradores, carregados e conteúdo axiológico.

90

91 ROMANO, Santi. Princípios de Direito Constitucional Geral. Maria helena Diniz trad. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1977.



Ronald Dworkin92 apresenta uma inquestionável distinção entre regras e princípios

que diz respeito ao momento e aos mecanismos de sua aplicação: as regras ou se aplicam,

ou não se aplicam ao caso concreto, dentro do que chama de  “all or nothing”, tudo ou

nada:  Se  os  fatos  estiverem de  acordo  com as  regras  dadas,  então  a  mesma  deve  ser

aplicada,  sem que haja contestação,  se não houver regra,  não há possibilidade de uma

norma não-existente interferir na decisão.  

Os princípios, os valores e as normas acham-se ligados ontologicamente, posto

que é através dos primeiros que o conteúdo axiológico e a doutrina conseguem atingir o

campo das normas jurídicas. 

3.3.2 A teia de relações da capacidade contributiva com outros princípios

Ivo Dantas93 e Souto Maior Borges tratam a questão similarmente, afirmando ser

inegável o reconhecimento da hierarquia proposta na Constituição de 88 dos princípios. ,

pondo os princípios constitucionais fundamentais  em posição hierarquicamente superior

face  aos  outros  princípios  presentes  em sede  constitucional.  De  um modo  tal  que  “os

princípios fundamentais irradiam seu conteúdo sobre a Constituição como um todo;  os

princípios gerais irradiam-no sobre a ordem ou subsistema para o qual estão voltados”94.

92 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge. Harvard University Press. 1978. “If the facts a
rule stipulates are given, then either the rule is valid, in which case the answer it supplies must be accepted, or
it is not, in which case it contributes nothing to the decision.”
93 DANTAS, Ivo.  Princípios Constitucionais e Interpretação Constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen Júris,
1995. P. 85/87.
94 BORGES, José Souto Maior. Pró-dogmática: por uma hierarquização dos princípios constitucionais. In
Revista Trimestral de Direito Público nº 1. São Paulo: Malheiros, 1993. P. 140/146.



O princípio da capacidade contributiva mantém íntima relação com diversos

princípios,  tanto  em nível  constitucional,  como o  da  igualdade,  quanto com princípios

infraconstitucionais tributários. 

Não restam dúvidas  em relação à  importância  do princípio  da  igualdade no

Estado  Democrático  de  Direito,  dada  a  sua  indelével  posição,  como  pré-requisito

inarredável no atingimento dos ideais de justiça, pois o princípio da igualdade é um dos

sustentáculos básicos do Estado Democrático de Direito. Em relação aos preceitos fiscais, a

regra não é diversa. O princípio da igualdade, no escopo de realização da justiça fiscal, é

indispensável,  uma vez que não há nenhuma espécie de justiça,  muito  menos a justiça

fiscal, sem que seja atendido o princípio da igualdade.

 Ocorre  que  para  que  tal  princípio  ganhe  efetividade  é  necessário  o

entrelaçamento  com outros  princípios  decorrentes  deste  princípio  maior,  e  um deles  é

justamente  o  princípio  da  capacidade  contributiva.  Na  verdade,  não  se  pode  relegar  a

importância deste princípio, pois é através dele que se garante a igualdade fiscal. É por tal

razão que Uckmar95 afirma ter a capacidade contributiva significado elevado e importante,

ao passo que reafirma o princípio de igualdade de posição dos cidadãos, diante do dever

tributário de prover as necessidades da coletividade. Igualdade, perante o ônus público,

significa justiça tributária no sentido pré-jurídico e pré-moral.

É através da capacidade contributiva que se atinge, no campo fiscal, a justiça

distributiva  aristotélica  que  manda  que  sejam os  desiguais  tratados  desigualmente  na

medida  de  suas  desigualdades. É  justamente  pela  aplicação  desse  princípio,  que,  no

momento de estabelecimento do montante de tributo a ser pago, averigua-se a capacidade

contributiva de cada contribuinte de acordo com as possibilidades de cada um. Assim, ao
95 UCKMAR, Victor. Princípios Comuns de Direito Constitucional Tributário. Trad. Marco Aurelio Greco.
2a edição rev. e atual. São Paulo: 1999. P.84.



menos em teoria, evita-se que haja um confisco, que afetaria, assim, parte da liberdade do

indivíduo, quando o tributa além de sua capacidade96.

O princípio da isonomia constitui objetivo primeiro de qualquer Estado que se

organize  democraticamente,  além  de  consistir  ideal  de  justiça  desde  as  origens  mais

remotas da civilização. Inegável, por essas razões, a sua forte vinculação com a capacidade

contributiva97. 

Ademais, há que se destacar a impossibilidade de desvincular os princípios da

capacidade tributária  e do não-confisco,  posto que são faces diferentes de uma mesma

moeda:  uma das  limitações que sofre o Poder Tributário,  ao instituir  uma determinada

espécie tributária, é de que o embasamento desta ocorra segundo a capacidade contributiva,

evitando que o tributo seja confiscatório98.

O  princípio  da  capacidade  contributiva,  derivado  do  princípio  fundamental  de

igualdade, auxilia  na manutenção da isonomia sob o aspecto tributário.  O princípio da

capacidade contributiva possui princípios derivados, no campo do Direito Tributário, que

são os seguintes99:

a) Proporcionalidade  -  O imposto  incide  sempre  pelas  mesmas  alíquotas,

independentemente do valor da base de cálculo.  A equidade não só se

cumpre  mediante  uma  justa  e  razoável  incidência  de  gravames,  mas

também por meio da generalidade e uniformidade da carga fiscal.

96 MARINHO, Mayra.  A capacidade contributiva como princípio garantidor da Justiça Fiscal no sistema
tributário. In: Direito: coletânea jurídica. Coleção Bureau Jurídico. Vol. VI. Recife: Bureau Jurídico, 2004. P.
263 e ss.
97 NOBRE JÚNIOR. Edílson Pereira.  Princípio Constitucional da Capacidade Contributiva. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris,, 2001. P.35 e ss.
98 HOVARTH, Estevão. O Princípio do Não –Confisco no Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 2002. P.
67.
99 LEÃO, Armando Zurita.  Direito Constitucional Tributário: o princípio da capacidade contributiva.  São
Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. P. 93 e ss.



b) Personalização - Art. 145, § 1° da CF. O princípio da personalização, por

sua vez, determina que o tributo seja cobrado a partir de características

pessoais do contribuinte, reunindo o contribuinte de fato e o de direito em

uma só pessoa Contudo, não é possível aplicar esse princípio em todos os

tributos.

c) Seletividade  -  Utilização  de  alíquotas  inversamente  proporcionais  à

essencialidade das mercadorias e serviços. 

d) Progressividade  -  Viabiliza  a  graduação  dos  impostos  em  valores

percentuais, para que a quantia do tributo a ser paga cresça à medida que

aumente a base de cálculo e conseqüentemente a capacidade contributiva.

O  princípio  da  proporcionalidade,  também  denominado  de  princípio  da

razoabilidade, é utilizado como parâmetro técnico no que se refere à exigência de uma

ponderação de interesse de conflitos, requerendo, assim, do legislador uma concordância

prática  entre  alguns  direitos,  impedindo  o  sacrifício  desmesurado  deles.  Os  fatores  de

restrição  tomados  em  consideração  são  adequados  à  realização  máxima  dos  direitos

colidentes. O que se busca é a garantia aos indivíduos dos direitos fundamentais que não

podem ser desprezados jamais100. 

O princípio da proporcionalidade também se aplica aos tributos, pois garante

que  todos  os  contribuintes  gozem  de  tratamento  tributário  eqüitativo,  impedindo  que

grupos de contribuintes em situações semelhantes recebam tratamento mais benéfico ou

maléfico não importa. Atente-se, também, que as proteções relativas às limitações ao poder

de tributar, seja através das imunidades ou ainda das isenções, estão protegidas.

100 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das
leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 1996. P. 26.



Os subprincípios da personalização, da seletividade e da progressividade são

auxiliares do princípio maior da capacidade contributiva, posto que é justamente através da

aplicação  desses  princípios  que,  muitas  vezes,  o  da  capacidade  contributiva  ganha

efetividade. 

A  personalização aproxima  o  desiderato  de  uma  maior  utilização  da

capacidade subjetiva, em detrimento da objetiva. O princípio da essencialidade garante que

os produtos supérfluos recebam uma tributação diferenciada, com alíquotas mais elevadas,

em relação àqueles da cesta básica, ou seja, essenciais para a manutenção da vida. Já o

princípio da progressividade através da imposição de alíquotas progressivas que deverão

acompanhar o aumento das bases de cálculo dos tributos.

Em todos os casos acima descritos parece haver signos indicadores de riqueza e

pujança  econômica,  através  das  quais  a  capacidade  contributiva  se  manifesta  de  fato,

levando o Estado a gravar aqueles contribuintes que efetivamente podem contribuir com os

gastos  públicos. O problema dessa fórmula adotada,  às vezes,  alcança pessoas que não

podem contribuir sem que isso afete a seus direitos fundamentais, como o de se alimentar,

por exemplo.

3.4. A constitucionalização do princípio da capacidade contributiva

Há inúmeros dispositivos constitucionais que servem de paradigma basilar para

a capacidade contributiva. O primeiro deles se localiza no artigo 3°, inciso III101 da CF,

quando  se  demonstra  que  um dos  objetivos  fundamentais  da  República  Federativa  do

Brasil  é  justamente  a  redução  se  desigualdades  sociais.  A capacidade  contributiva,  no

âmbito da tributação, funciona como instrumento para tentar cumprir com esse desiderato,

101 CF - Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;



através de sua aplicabilidade,  bem como da de seus princípios decorrentes, como o da

progressividade.

Ademais,  no artigo 150 da CF, também há indícios de presença indireta  da

capacidade contributiva,  nos incisos II, que institui  o princípio da isonomia no Direito

tributário,  bem  como  no  inciso  IV,  que  proíbe  que  a  tributação  atinja  níveis

confiscatórios102.   

Paulo  de  Barros  Carvalho103 ensina  que  a  capacidade  contributiva  funciona

como um dos principais pilares do Estatuto do Contribuinte, que a somatória, harmônica e

organizada dos mandamentos constitucionais sobre matéria tributária, estipulando direitos,

deveres e obrigações aos sujeitos passivos  diante das entidades tributantes.  Ocorre que

quaisquer desses direitos deverão achar supedâneo de validade nos imperativos supremos,

sob pena de injuridicidade.

A Constituição trás o princípio da capacidade contributiva em seu artigo 145,

parágrafo 1o,  que aduz:  “sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração

tributária,  especialmente  para  conferir  efetividade  a  esses  objetivos,  identificar,

respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos, e as

atividades econômicas do contribuinte”.

102 CF -  Art.  150.  Sem prejuízo de outras garantias  asseguradas ao contribuinte,  é  vedado à União,  aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
II  -  instituir  tratamento desigual entre  contribuintes  que se encontrem em situação equivalente,  proibida
qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
103  CARVALHO, Paulo de Barros.  Estatuto do Contribuinte,  Direitos, Garantias individuais em Matéria
Tributária e Limitações Constitucionais nas relações entre fisco e contribuinte. In: Vox Legis, n 141.São
Paulo: Vox Legis. P. 36. 



A  interpretação  nos  levar  a  crer  que  o  legislador  constitucional  optou  por

utilizar  o  termo  capacidade  econômica, porque  grande  parte  da  doutrina  nacional  e

estrangeira não faz a distinção que se preocupou em fazer entre a capacidade econômica,

em  sentido  econômico,  e  a  capacidade  econômica, em  sentido  jurídico  que  seria  a

capacidade contributiva subjetivo-relativa, apenas, já que, como outrora foi exposto, não

permite o Estado Democrático de Direto o estabelecimento de uma capacidade contributiva

apenas objetiva, há que se adequar à realidade e à possibilidade de sustentar o impacto

fiscal de cada contribuinte, em suas peculiaridades e características.  

A  expressão  sempre  que  possível  do  artigo  145,  parágrafo  1o do  Texto

Constitucional engloba várias interpretações, quando trazido a debate. Bem, parece claro

que o sempre que possível não abre ao legislador a possibilidade de utilização do princípio

da capacidade contributiva, quando se tornar viável utilizá-lo. De fato, esse termo significa

que deve ser utilizado e aplicado o princípio da capacidade contributiva sempre que a

hipótese de incidência do tributo o permita. Assim, todas as vezes que se demonstrar que

onde havia campo para instituição de um imposto pessoal, ainda assim a lei criou gravame

de natureza real, este terá de ser anulado por inconstituciuonalidade104.

3.5. A capacidade contributiva pode ser aplicada a todos os tributos? Justiça fiscal

através da capacidade contributiva.

Devido  à  regra  constitucional  de  que  “sempre  que  possível,  os  impostos  terão

caráter  pessoal  e  serão  graduados  segundo a capacidade contributiva,  fica  bem clara  a

104  OLIVEIRA, José Marcos  Domingues de.  Direito  Tributário-  Capacidade Contributiva-  Conteúdo e
eficácia do princípio. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. P. 84.



ligação entre impostos e capacidade contributiva”. Mesmo diante da expressão “sempre

que possível”, aplicação do princípio da capacidade contributiva vincula ao legislador e ao

aplicador, posto que deve existir todas as vezes que a estrutura da hipótese de incidência o

permita. Resta então o questionamento: a capacidade contributiva é compatível com outros

tipos de tributos? Qual a abrangência do princípio da capacidade contributiva?

A doutrina nesse ponto não entra em consenso. Há os que prefiram a aplicação

mais restritiva e aqueles que enxerguem a aplicação de forma mais estendida.

Hugo de Brito Machado105 se posiciona argumentando que, no ordenamento

jurídico brasileiro, a capacidade contributiva existe como princípio jurídico constitucional

apenas para os impostos, vinculando o legislador que, se não observar tal princípio, a lei

será considerada inconstitucional. Já Elizabeth Carrazza106, utilizando como fundamento o

Texto Constitucional de 88, acompanha o posicionamento acima descrito, explicando que

somente os impostos incidem sobre fatos do mundo econômico, independentes de qualquer

atuação estatal.

Klaus Tipke e Douglas Yamashita107 asseveram que o tributo ou norma que se

justifique  de  alguma forma  justificável  com ponderações  de  capacidade  contributiva  é

norma de  finalidade  fiscal,  mesmo que o legislador  acredite  estar  seguindo finalidades

fiscais.  Para esses  doutrinadores,  o  tributo  que se  deixe  justificar  com ponderações  de

capacidade contributiva vai ser sempre norma de finalidade fiscal, enquanto que aquele que

não se deixe justificar pelas razões acima descritas serão normas de finalidade extrafiscal.

105 MACHADO,  Hugo  de  Brito.  Princípios  Constitucionais  Tributários. In:  Caderno  de  Pesquisas
Tributárias.  N. 18.  São Paulo:  Resenha Tributária e  Centro de Estudos de Extensão Universitária,  1993.
P.158.
106 CARRAZZA,  Elizabeth  Nazar.  IPTU  –  Capacidade  Contributiva  e  Progressividade,  Igualdade  e
Capacidade Contributiva. Curitiba: Juruá, 1992. P. 54.
107 TIPKE,  Klaus,  e  YAMASHITA,  Douglas.  Justiça  Fiscal  e  Capacidade  Contributiva. São  Paulo:
Malheiros, 2002. P. 64.



Essa  posição,  indubitavelmente,  traz  diversas  inovações  no  sentido  de  fiscalidade  e

extrafiscalidade que parecem estar sendo ratificadas pela jurisprudência108. 

Regina  Helena  Costa109 diz  que  os  tributos  de  natureza  extrafiscal  estão

dispensados  da graduação dos  tributos  pela  capacidade  contributiva,  mas  até  um certo

limite, pois, sob hipótese alguma, estaria dispensada a preservação do mínimo vital, do

atingimento do não-confisco e do respeito a outros direitos fundamentais.

Edílson Nobre110 assume posição  bastante  interessante  quando diz  que  está

clara a afinidade maior da capacidade contributiva em face dos impostos, uma vez que não

se vinculam a uma determinada prestação estatal, mas sim a uma ação desenvolvida pelo

contribuinte.  Se  o  estado  busca  recursos  dos  particulares,  é  porque  não  podem  estar

totalmente desvinculados da noção de capacidade contributiva. Há, contudo, que se valer

de  critérios  diferentes  da  pessoalidade,  progressividade  e  seletividade,  próprios  dos

impostos. 

O critério a ser adotado nos tributos de natureza vinculada é o do benefício,

que consubstancia uma emanação natural da capacidade contributiva, além de através de

seu uso ser possível afastar eventuais injustiças fiscais.

Parece ser esta a posição mais acertada, pois diante das novas realidades diante

das quais o Estado não pode jamais se afastar, a capacidade contributiva aparece como

instrumento mediador entre o poder de tributar do Estado e a necessidade de atendimento

da justiça fiscal, que somente será provida caso haja uma isonômica da distribuição da

carga fiscal. 
108  Ver as seguintes decisões: RE 146.733-SP (RTT 143/684) e RE 150.764-PR (RTJ 147/1024).
109 COSTA, Regina Helena. Princípio da Capacidade Contributiva. 3a edição revista e atualizada. São Paulo:
Malheiros, 2003. P. 108.
110 NOBRE JÚNIOR. Edílson Pereira.  Princípio Constitucional da Capacidade Contributiva. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris, 2001. P. 87 e ss.



Assim, há que se defender a aplicação da capacidade contributiva não apenas

nos impostos, mas também em relação aos demais tributos, cuja estrutura se assemelhe a

destes últimos, mesmo sendo eles vinculados e extrafiscais. 

Não obstante tais colocações, seria de uma leviandade incomensurável afirmar

que a capacidade contributiva nos impostos  e nas demais espécies tributárias deveria  e

poderia ser aplicada pragmaticamente de maneira idêntica. Isso é impossível. Há que se

valer de outros critérios para tornar possível a aplicação da capacidade contributiva em

outros tributos. 

Para mensurar, mesmo que imprecisamente, a capacidade de contribuir no que

se refere aos impostos,  são utilizados  os subprincípios  auxiliares da personalização,  da

seletividade e da progressividade, sem os quais não seria viável e até possível aferir essa

capacidade de contribuir com os gastos públicos. 

Veja-se, contudo, que a aplicação desses subprincípios face às contribuições

previdenciárias, por exemplo, seria absolutamente impossível, motivo que não impede de

que o princípio da capacidade contributiva seja aproveitado, mas através da utilização de

outro subprincípio informador. No caso das contribuições supracitadas, propor-se-á, mais

adiante, que seja utilizado o princípio da proporcionalidade.





PARTE II



CAPÍTULO 4

As Contribuições Sociais como Forma de Custeio da Seguridade Social

SUMÁRIO: 4.1 Noções gerais de Seguridade Social no Brasil;

4.2 O Orçamento e Financiamento da Seguridade Social  e suas

peculiaridades;  4.3  As contribuições  sociais  como espécie  (sui

generis) tributária; 4.3.1 Critério de validação das contribuições;

4.3.2  Modelo  de  concepção  das  contribuições  em  geral,  4.4

Regime tributário das contribuições sociais.

4.1 Noções gerais de Seguridade Social no Brasil

Não é possível  dar um significado universal  ao que vem a ser a Seguridade

Social,  pois  costuma  haver  variações  desse  conceito  de  um ordenamento  jurídico  para

outro, posto que é noção cuja definição está adstrita a diversos fatores, como momento

histórico,  experiências  vivenciadas por cada Estado,  estruturação das normas dentro do

sistema jurídico etc.



 Assim, adotando uma perspectiva formal e objetiva, no Brasil, a Seguridade

Social é um conjunto de ações que se destinam a assegurar os direitos relativos à saúde,

previdência e assistência social111. 

Deve-se observar que a Seguridade Social parece ter acompanhado a evolução

do próprio Estado, notadamente na passagem do Estado Liberal para o Estado de Bem-

Estar Social. A concepção de Estado Liberal se firmava na idéia de não-intervenção em

atividades  econômicas  e  até  em  atividades  garantidoras  de  direitos  sociais.  Essa  é  a

concepção  de  um  Estado  verdadeiramente  mínimo,  que  se  ocupava  em  assegurar  as

liberdades individuais, restringindo-se ao exercício do poder de polícia à administração da

Justiça  e  a  prestação  de  alguns  um  número  bastante  reduzido  de  serviços  públicos.

Entretanto, por diversas razões, dentre as quais o fato de não atender às reivindicações e

clamores sociais, além de não garantir o pleno funcionamento da economia, a concepção

liberal de estado ruiu, dando espaço à ideologia social112. 

A conjuntura na qual se insere o Estado de Bem-estar Social corresponde ao

período imediatamente posterior à Revolução Industrial. O modelo de Estado-Providência

se caracteriza por apresentar proteção a uma gama maior de direitos,  e não apenas aos

direitos  fundamentais  de  primeira  geração  e  aos  demais  itens  sobre  os  quais  se

responsabilizara a anterior ideologia estatal. O Estado Social se compromete a assegurar os

direitos sociais e econômicos da população.

Mesmo diante de todos os avanços da Seguridade Social, ótimos para o povo,

mas péssimos para as finanças públicas, havia uma razão que impedia a continuidade na

111 DERZI, Misabel Machado.  Contribuições para o FINSOCIAL.  IN: Revista de Direito Tributário. N 55.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. P. 109/148.
112 TORRES, Ricardo Lobo. O Orçamento na Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1995. P. 10. 



concessão de benefícios: o problema do financiamento, decorrente do alto grau de proteção

dos sistemas, também denominado gigantismo da Seguridade Social113. 

Diante de toda essa tensão entre os benefícios providos pela Seguridade Social e

os dispêndios por eles proporcionados, sobreveio a crise desse tipo de inspiração no modo

de ser do Estado.

A crise do Estado de Bem-estar Social implica em uma nova perspectiva de

Estado, fundamentado em idéias neoliberais, além da mudança de perfil da população que

trouxe mais gasto, uma vez que passou a apresentar um menor crescimento demográfico e

uma maior expectativa de vida. Diante dessa conjuntura, a reestruturação da Seguridade

Social nos países foi forçosa, levando os países a repensar as prestações sociais e as suas

fontes de financiamento114.

Na  Constituição  Federal  de  1988,  a  Seguridade  Social  está  tratada  no

capítulo II, do título VIII, que trata da Ordem Social, especificamente dos artigos 194 a

204. O texto original da Constituição de 1988 previa uma gama bem mais expandida de

direitos de cunho social, modificados, porém gradativamente por diversas emendas, mais

especificamente as de número 20 e 41. Tal fato resulta, a um passo, do processo de falência

da ideologia de Estado–Providência que inspirou o texto original da Constituição de 1988,

e,  a  outro  passo,  da  adoção  dessas  idéias  neoliberais,  que  apregoam a  maior  redução

possível dos gastos públicos nessa área de Seguridade Social. A estrutura foi mantida, o

tripé saúde/ assistência/ previdência persiste, porém algumas mudanças no financiamento

dessas atividades ocorreram.   

113 Observar os anexos no final do trabalho.
114  TORRES, Ricardo Lobo. O Orçamento na Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1995. P. 74/84. 



As ações na área de saúde englobam a medicina curativa, preventiva e também

as ações  de  promoção,  proteção e  recuperação da saúde,  tendo sido  conferido  a  essas

últimas, acesso universal, independentemente do pagamento de contribuições. 

Já as ações na área de Previdência Social atendem à cobertura de eventos que

possam resultar em ausência (doença, morte ou invalidez) da fonte principal de renda ou de

situações que exijam uma proteção especial, sobretudo quando agravadas pela má situação

financeira  do  cidadão  (auxílios  para  dependentes,  maternidade,  gestante,  seguro

desemprego, etc.). 

Em relação à Assistência Social, destinada aos necessitados, com objetivo de

proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência,  a velhice, a promoção da

integração  ao  mercado  de  trabalho,  a  habilitação,  reabilitação  e  o  amparo  de  pessoas

portadoras de deficiência115.    

Em suma, a Seguridade Social continua a compreender determinadas ações e

prestações  do  Estado  com  o  fito  de  assegurar  o  cumprimento  dos  direitos  sociais  do

cidadão, protegendo-os contra eventualidades, como os riscos do trabalho e contingências

da própria existência humana, como a velhice, o desemprego involuntário, a maternidade,

etc.

4.2 O Orçamento e Financiamento da Seguridade Social e suas peculiaridades

115 TOGNETTI, Silvania Conceição.  Contribuições para o Financiamento da Seguridade social: Critérios
para Definição de sua Natureza Jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. P. 9 e ss.



O  financiamento  da  Seguridade  Social  pode  ocorrer  através  de  três  maneiras

diferentes: através de custeio próprio baseado em fontes próprias, pelo repasse de verbas

provenientes de impostos, ou ainda adotando essas duas idéias, utilizando a modalidade

mista de financiamento.

Historicamente,  a  primeira  fonte  de  financiamento  se  deu  sob  a  forma  de

contribuições, onde determinadas quotas eram exigidas de empregados e empregadores.

Fontes  e  prestações  eram  pensadas  em  uma  perspectiva  atuarial,  e  apenas

complementarmente recursos do orçamento fiscal eram encaminhados. Porém, à medida

que foi sendo ampliado o sistema de Seguridade Social com o escopo de alcançar situações

que não podiam ser previstas pelas regras atuariais existentes, cresceu a participação da

receita  dos  impostos  no  financiamento  da  Seguridade  Social,  caracterizando  assim um

sistema  misto  de  financiamento.  Ressalte-se  que  há  exceções  a  esse  modelo  de

financiamento misto em alguns países escandinavos, onde o financiamento se dá através de

recursos provenientes de impostos através de transferências orçamentárias116. 

Na atualidade, a forma utilizada, inclusive através de previsões constitucionais, é a forma mista de financiamento, sendo que a
prevalência de recursos da Seguridade Social advém das ditas fontes atuariais, ou seja, dos valores cobrados através de
contribuições sociais das pessoas físicas e jurídicas que realizem os fatos geradores previstos em lei. 

A própria ideologia neoliberal impõe que os repasses das verbas obtidas através

de impostos interfira cada vez menos nessas searas cobertas pelas contribuições sociais. O

financiamento é misto,  mas a prevalência das antigas idéias liberais  de sustentação do

sistema de seguridade em fontes totalmente atuariais parece bastante próximo da realidade

ora vivenciada.

Tal afirmação pode ser ratificada inclusive através de um valioso elemento que

é o Orçamento.

116  TORRES, Ricardo Lobo. O Orçamento na Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1995. P.85. 



O Orçamento da Seguridade Social não faz parte do orçamento fiscal. Na

Constituição Federal de 1988, na seção II do capítulo II, que trata das finanças públicas,

aparece a expressão  orçamentos no plural, indicando a existência, na Lei de Orçamento

Anual, de três orçamentos distintos. O artigo 165, parágrafo 5° da CF117 determina que a

Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento

das empresas estatais e o orçamento da Seguridade Social. 

Além dessas  normas,  há  que  se  citar  o  artigo  195  da  CF,  que  aduz  que  a

Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos

termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios, e das contribuições sociais.  

No âmbito federal, o Orçamento da Social é composto das receitas da União,

das contribuições sociais e receitas de outras fontes.

As receitas da União derivam da contribuição, que é constituída de recursos adicionais do Orçamento Fiscal, fixados
obrigatoriamente na lei orçamentária anual. Ademais, a União também é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências
financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social,
na forma da Lei Orçamentária Anual118.

As  receitas  de  outras  fontes,  segundo  o  artigo  27  da  Lei  8212/91,  são  as

seguintes:

a) as multas, a atualização monetária e os juros moratórios;

b) a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança

prestados a terceiros;

117 CF - Art. 165.
5º - A lei orçamentária anual compreenderá: 
 I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
 II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do
capital social com direito a voto;
 III  -  o  orçamento  da  seguridade  social,  abrangendo  todas  as  entidades  e  órgãos  a  ela  vinculados,  da
administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
118 Lei 8.212/91, que trata da organização da Seguridade Social, institui seu Plano de Custeio, artigo 16.



c)as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou

arrendamento de bens;

d) as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras;

e) as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais;

f) 50% (cinqüenta por cento) dos valores obtidos e aplicados na forma do

parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal;

g) 40% (quarenta por cento) do resultado dos leilões dos bens apreendidos

pelo Departamento da Receita Federal;

h) outras receitas previstas em legislação específica.

Já as contribuições sociais que financiarão a Seguridade Social são as seguintes:

a)  as  das  empresas,  incidentes  sobre  a  remuneração  paga  ou  creditada  aos

segurados a seu serviço;

b) as dos empregadores domésticos;

c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;

d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;

e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.119

Por  fim,  cabe  mencionar  que  a  arrecadação,  fiscalização  e  cobrança  das

contribuições é administrada por diferentes órgãos: o Ministério da Previdência Social, em

nome do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e a Secretaria da Receita da Fazenda -

SRF. Cabe a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a cobrança e aplicar

as sanções previstas legalmente.

119 Lei  8212/91,  que  trata  da  organização  da  Seguridade  Social,  institui  seu  Plano  de  Custeio,  além de
estabelecer outras providências, artigo 11.



Ao Ministério da Previdência Social, em nome do Instituto Nacional do Seguro

Social  –  INSS  compete  arrecadar,  fiscalizar,  lançar  e  normatizar  o  recolhimento  das

contribuições sociais das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos

segurados a seu serviço, dos empregadores domésticos, e dos trabalhadores, incidentes

sobre  o  seu  salário-de-contribuição,  bem como  as  contribuições  incidentes  a  título  de

substituição120. 

À Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar e

normatizar  o  recolhimento  das  contribuições  sociais  das  empresas,  incidentes  sobre

faturamento e lucro, e as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. 

Consideram-se  concursos  de  prognósticos todos  e  quaisquer  concursos  de

sorteios  de números,  loterias,  apostas,  inclusive  as  realizadas  em reuniões  hípicas,  nos

âmbitos federal, estadual, do Distrito Federal e municipal121.

4.3 As contribuições sociais como espécie (sui generis) tributária

Antes  de  tratar  mais  detidamente  do  tema  de  vinculação  ou  não  das  espécies

tributárias, vale citar a vol d`oiseau, já que esta é questão distante do foco principal desse

trabalho, a distinção entre as diversas espécies de tributos do complexo sistema tributário

120  Lei 11.098/05 que Atribui ao Ministério da Previdência Social competências relativas à arrecadação, fiscalização, lançamento e normatização de receitas previdenciárias, autoriza a

criação da Secretaria da Receita Previdenciária no âmbito do referido Ministério; altera as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.480, de 2 de julho de 2002, 10.683, de 28 de maio de 2003;

e dá outras providências.

Art.  1o Ao  Ministério  da  Previdência  Social  compete  arrecadar,  fiscalizar,  lançar  e  normatizar  o
recolhimento, em nome do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição, bem como as demais atribuições correlatas e conseqüentes, inclusive as
relativas ao contencioso administrativo fiscal, conforme disposto em regulamento.
121 Lei 8.212/91, artigo 26, parágrafo 1o.



brasileiro. Vale ratificar, ainda, a imensa divergência doutrinária que paira sobre a matéria

prejudicando o entendimento e impedindo o consenso acerca da matéria. 

Taxativamente, a Constituição de 88 escolhe como espécies tributárias, conforme

se depreende do artigo 145, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Trata

dentro  do  mesmo  capítulo,  porém  de  empréstimos  compulsórios  (art.  148)  e  de

contribuições parafiscais (art. 149). Tal feito deve ser olhado com atenção, pois, mesmo

sem citar  explicitamente  essas  duas  ultimas  figuras  como espécies tributárias,  o  Texto

deixa a possibilidade de interpretação no sentido de possibilitar a utilização de diversos

institutos próprios do direito tributário a esses dois institutos.

De fato,  apesar de a Constituição Federal não definir  o que é tributo,  donde se

subsume  o  aproveitamento  da  definição  exposta  no  artigo  3o do  Código  Tributário

Nacional122, prevalece na doutrina o seu conceito mais estendido, abrangendo empréstimos

compulsórios e contribuições em geral123. 

A jurisprudência também já se pronunciou acerca da natureza jurídica dos tributos e

estabeleceu uma divisão em inúmeras categorias. 

Os diversos tipos de tributos foram estabelecidos a partir de suas hipóteses de

incidência, conforme determina o artigo 4o do Código Tributário Nacional124:

A) Impostos (CF, arts. 145, I, 154, 155 e 156);

122 Código Tributário Nacional - Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante
atividade administrativa plenamente vinculada.
123 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11a ed. Misabel Abreu machado Derzi atualizadora.
Rio de Janeiro: Forense, 2003. P. 63. 
124 Código Tributário Nacional - Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato
gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
 I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
 II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.



B) Taxas (CF, art.145, III);

C) As contribuições, que podem ser assim classificadas:

C.1) de melhoria (CF, art. 145, III);

C.2) Parafiscais (CF, art.149), que são;

C.2.1) Sociais:

C.2.1.1) de Seguridade Social (CF, art. 195, I, II e III);

C.2.1.2) outras de Seguridade Social (CF, art. 195, parag. 4o); e

C.2.1.3) Sociais  gerais (FGTS, salário-educação – CF, art.  212,  parag.  5o e

contribuições para o SESI, SENAI, SENAC – CF art.240);

C.3) especiais:

C.3.1) de intervenção no domínio econômico (CF, art. 149); e

C.3.2) corporativas (CF, art. 149).125

O  impasse  quanto  à  natureza  jurídica  dos  empréstimos  compulsórios

atormentam a doutrina.  De acordo com os ensinamentos de Aliomar Baleeiro126,  receita

pública  é  a  entrada  que,  integrando-se  no  passivo,  vem acrescer  o  seu  vulto,  como

elemento novo e positivo. 

125 STF.  RE  138.284-8-CE.Voto  do  relator  Min.  Carlos  Velloso,  relativo  ao  questionamento  da  Lei
7.689/1988.
126 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 16a ed. Dejalma Campos Atualizador. Rio
de Janeiro: Forense, 2002. P. 126.



Assim, como os tributos são receita pública, têm também como característica o

fato de ingressarem permanentemente no patrimônio público, restando subentendido que,

se  esses  valores  puderem  ser  devolvidos,  não  serão  considerados  tributo,  isso  sob  a

perspectiva da doutrina prevalente entre os financistas. Tal afirmação também pode ser

contraditada, contudo.

Os empréstimos compulsórios são espécies restituíveis e, segundo o artigo 148 da

Constituição Federal127, há duas hipóteses de incidência para essas espécies tributárias, a

primeira no caso de recursos extraordinários exigidos em casos de guerra externa ou sua

iminência  ou  ainda  de  calamidade  pública;  a  segunda  hipótese  existe  quando  os

empréstimos compulsórios são cobrados para atender a investimentos de caráter relevante. 

A despeito  de  serem empréstimos,  a  compulsoriedade,  que  é  característica  dos

tributos devido, faz com que esse instituto mantenha algumas semelhanças que devem ser

observadas. Em contrapartida, diante dos olhos da doutrina, diante das considerações da

doutrina, a possibilidade de devolução fulmina o caráter tributário desse instituto.

 Essas divergências podem ser parcialmente solucionadas, caso se tome como ponto

de  partida  a  Lei  4320/64.  Essa  lei  enumera  os  tributos,  ignorando  as  colocações

doutrinárias em sentido oposto. Esse caráter de integração permanente é desconsiderado.

Assim,  parece  que  diante  dos  olhos  da  Lei  4320/64  e  da  Constituição  Federal,  os

empréstimos compulsórios têm natureza tributária.

127 Constituição  Federal  -  Art.  148.  A União,  mediante  lei  complementar,  poderá  instituir  empréstimos
compulsórios:
 I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua
iminência;
 II  -  no caso  de  investimento público  de  caráter  urgente e  de  relevante interesse nacional,  observado o
disposto no art. 150, III, "b".
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa
que fundamentou sua instituição.



Destarte,  a  doutrina  tributária  e  a  lei  conferem  caráter  tributário  aos

empréstimos compulsórios, restando apenas a doutrina financista com a idéia de que esse

instituto não possui realmente natureza tributária.    

As dúvidas relativas à natureza jurídica das contribuições em geral também

ocupam um considerável espaço de discussão. Conceitualmente, contribuição é o tributo

vinculado,  cuja  hipótese  de  incidência  consiste  numa  atuação  estatal  indireta  e

mediatamente referida ao obrigado128.  

Nos  itens  seguintes  deste  capítulo,  serão  tratados  temas  relacionados  `as

contribuições no Sistema Tributário, no ordenamento jurídico e nas constituições.

4.3.1 Critério de validação das contribuições

Marco Aurélio Greco, em sua brilhante obra  Contribuições: Uma figura “sui

generis”129, estabelece um ponto de vista extremamente esclarecedor que deve ser tomado

como paradigma na doutrina. As idéias expostas a partir de agora, neste item específico,

terão como base os seus ensinamentos.

As contribuições estão submetidas a critérios de validação diferentes daquele

aplicável a impostos. A contribuição, por não ser imposto, nem taxa, é categoria à parte,

sujeita a critério de validação distinto.  

128 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6a ed. 3a tir. São Paulo: Malheiros, 2002. P. 152. 
129 GRECO, Marco Aurélio. Contribuições: Uma figura “sui generis”. São Paulo: Dialética, 2000. P. 142 e
ss.



As contribuições são figuras que se caracterizam pela disciplina finalística a que

estão  submetidas,  pois  existem  para  que  algum desiderato  seja  alcançado.  Justamente

devido a esse fato, assumem inestimável importância quanto à relação entre contribuição

(como exigência  pecuniária  concreta)  e a  finalidade  a  que  se  destina,  ou  seja,  assume

relevo  a  relação  de  causalidade  entre  meio,  as  contribuições,  e  fim,  que  pode  ser

intervenção, seguridade, etc.

Diferentemente do que ocorre com outras espécies tributárias,  a exemplo de

impostos  e  taxas,  a  validação  constitucional  das  contribuições  é  dada  pela  finalidade

visada.  O eminente professor  explica que existem duas posturas devem ser  assumidas.

Uma, insustentável, é a de estabelecer que em se tratando de uma validação finalística,

todo e qualquer pressuposto adotado pelo legislador ordinário estaria validado, ou seja, a

contribuição  poderia  ter  qualquer  tipo  de  previsão  sem  que  isso  implicasse  em

inconstitucionalidade,  bastando  que  os  recursos  obedecessem  à  sua  finalidade

constitucional. Indiretamente, esse posicionamento ratifica a idéia de que os fins justificam

os meios, hipótese deveras temerária quando se refere à tributação, pois corrobora o fato de

que todo e qualquer meio utilizado seria válido, desde que sejam preenchidas as finalidades

consagradas.

A doutrina em represália adota uma técnica baseada em três critérios de aferição

entre os fins e os meios, aplicáveis no exame da constitucionalidade das leis instituidoras

das contribuições que são: necessidade, adequação e proibição do excesso. 

A necessidade determina que uma lei somente institua uma contribuição social,

caso haja uma efetiva necessidade, sem a qual não seria possível atingir os fins almejados

pela contribuição. 



A adequação é a análise do resultado, ou seja, se aquela hipótese de incidência

escolhida pelo legislador é adequada para atingir os fins eleitos, sem que com isso fira

outro  direito  protegido  constitucionalmente.  Analisa-se  a  sintonia  entre  o  fenômeno

captado pela contribuição exigida e a finalidade prevista. 

O último critério é a proibição do excesso. Ainda que exista a necessidade de

instituir  a  contribuição  e  que,  diante  dos  aspectos  funcional  e  substancial,  ela  esteja

adequadamente  estruturada,  seu  dimensionamento  não  pode  ser  desproporcional  à

finalidade a que se destina. Se a contribuição se destina a custear benefícios da Seguridade

Social, cumpre existir uma proporção entre benefícios e custeio, critério que está, em certa

medida, consagrado no artigo 195 da CF, parágrafo 5°130, ademais não se vislumbra sentido

em fontes que não sejam para atender a benefícios existentes.  

Em suma, embora as contribuições sejam figuras, cujas normas atendem a um

critério  de  validação  especial-finalística,  em  relação  ao  qual  os  parâmetros  clássicos

desenvolvidos pela doutrina não têm aplicação tão ampla como nos impostos e taxas, isto

não significa que inexistem critérios de aferição da constitucionalidade de suas respectivas

leis. 

4.3.2 Modelo de concepção das contribuições em geral

As contribuições têm atendido a um modelo comum de concepção, composto

pelos seguintes elementos:

130 CF - Art. 195
§ 5º - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total.



a) Grupo – identificação do sujeito passivo através de um grupo de pessoas que

pode ser social, econômico ou ainda profissional.

b)  Motivo  ou  razão  –  é  uma  necessidade  que  motiva  a  instituição  da

contribuição  e  pode  ser  inspirada  em interesses  os  mais  diversos  possíveis,

como desenvolvimento, proteção, etc.

c) Entidade – Responsável por cuidar do setor. Pode ser uma autarquia federal,

um órgão público, etc.

d) Contribuição – Pode assumir a condição de fonte de recursos para aquela

entidade  desenvolver  sua  função,  ou  ainda  pode  servir,  ela  própria,  como

instrumento de equalização de preços, neutralização de distorções econômicas,

etc131.  

Esses  critérios  são  espécie  de  elementos  básicos  do  modelo  comum  às

contribuições de um modo geral, não somente às sociais. É um conjunto de critérios que

servem  a  identificar  os  pressupostos  básicos  das  contribuições  presentes,

independentemente de seu tipo e sua destinação.

4.4. Regime Tributário das contribuições sociais

131 GRECO, Marco Aurélio. Contribuições: Uma figura “sui generis”.São Paulo: Dialética, 2000. P. 153.



A  Constituição  Federal  de  1988,  no  artigo  149132,  aduz  que  o  regime

aplicável às contribuições não é o mesmo das demais espécies tributárias, mas determina

que os artigos 146, III133 e 150, I e III134 devem ser aplicados.

Assim,  as  contribuições  devem atender  aos  ditames  mencionados  no  Texto

Constitucional, de onde se destacam as previsões contidas nas normas gerais de Direito

Tributário,  como a  definição  de  tributos  e  de  suas  espécies,  fatos  geradores,  bases  de

cálculo e contribuintes, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários.

As contribuições,  analisando-se  a  partir  de  um aspecto  geral,  podem ser  de

melhoria, sociais, de intervenção no domínio econômico ou corporativas. Da classificação

acima mencionada, oriunda da jurisprudência, as contribuições se apresentam da seguinte

maneira:

1) de melhoria (CF, art. 145, III);

2) Parafiscais (CF, art.149), que são;

2.1) Sociais:

2.1.1) de Seguridade Social (CF, art. 195, I, II e III);
132 CF - Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art.
195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
133 CF - Art. 146. Cabe à lei complementar:
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
 nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno
porte,  inclusive  regimes  especiais  ou  simplificados  no  caso  do  imposto  previsto  no  art.  155,  II,  das
contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239
134 CF -  Art.  150.  Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,  é  vedado à União,  aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou,
observado o disposto na alínea b; 



2.1.2) outras de Seguridade Social (CF, art. 195, parag. 4o); e

2.1.3)  Sociais  gerais  (FGTS,  salário-educação  –  CF,  art.  212,  parag.  5o e

contribuições para o SESI, SENAI, SENAC – art.240);

3) especiais:

3.1) de intervenção no domínio econômico (CF, art. 149); e

3.2) corporativas (CF, art. 149).135

Diante do quadro acima exposto, deve-se observar que, mesmo na categoria contribuições, existe uma incrível
diversidade. As de melhoria, são bastante diferentes das parafiscais e estas, das especiais. 

O artigo 149 da CF, ao tratar das contribuições (excluídas as de melhoria), adota

uma qualificação finalística para determinar a validade das leis instituidoras da figura. Este

dispositivo prevê que as contribuições estariam na posição de verdadeiros “instrumentos de

atuação” da União na área social, na área econômica e na área das categorias profissionais

ou econômicas. 

Veja-se, contudo, que quando se toma algo como um instrumento é porque vão

ser consideradas as funções e/ou a utilidade, ou seja, vislumbra-se uma finalidade. Assim,

na  norma  atributiva  de  competência  para  instituir  a  exação,  tipifica-se  uma  validação

finalística, sintonizando leis instituidoras e Constituição Federal e atendem às finalidades

identificadas a partir das “áreas de atuação” qualificadas pelo artigo 149 da CF136.   

135 STF.  RE  138.284-8-CE.Voto  do  relator  Min.  Carlos  Velloso,  relativo  ao  questionamento  da  Lei
7.689/1988.
136 GRECO, Marco Aurélio. Contribuições: Uma figura “sui generis”.São Paulo: Dialética, 2000. P. 135.



CAPÍTULO 5

A Previdência Social e as Contribuições dos Trabalhadores

SUMÁRIO:  5.1  A  Previdência  Social  no  Brasil:  conceito  e

finalidade;  5.2  Ordem Constitucional  e  Legal  da  Previdência:  o

regime  das  contribuições  previdenciárias  e  financiamento  pelo

trabalhador;  5.3  Compreendendo  os  Princípios  de  Direito

Previdenciário;  5.4  Algumas  Palavras  sobre  as  Reformas

Previdenciárias e a Nova Contribuição dos Inativos.



5.1 A Previdência Social no Brasil: conceito e finalidade

Há inúmeras fontes de onde parece ter originado a Previdência Social e o Direito

Previdenciário,  até mesmo os  consensos aparecem com bastante fragilidade,  quando se

trata de demarcar o surgimento desse ramo do Direito. Há, entretanto, alguns indícios que

poderiam orientar o caminho percorrido pelos primeiros institutos de proteção de natureza

previdenciária.   

Existem grandes chances de falar em origens civilistas da Previdência Social,

posto que a doutrina que norteia os primeiros estudos versa sobre responsabilidade civil

nos acidentes de trabalho e sobre contratos de seguros privados. 

Há que se destacar que houve, paralelamente, a interpenetração do direito do

trabalho  e  dos  direitos  de  Previdência  Social.  As  obras  da  primeira  fase  tratavam em

conjunto das duas matérias: trabalho e previdência, como se houvesse uma unidade, uma

espécie de miscelânea137.

Um dos paradigmas históricos que pode ser considerado remonta à implantação do

seguro-doença, cujo início se deu em 13 de junho de 1883, por Otto von Bismarck na

Alemanha, que fora sucedido nesse mesmo país, da proteção contra acidente, do seguro

invalidez  e  da  velhice.  A  Alemanha  foi  o  primeiro  país  a  conceder  esses  benefícios

previdenciários,  acompanhado posteriormente por diversos outros países, espalhando-se,

assim,  os benefícios  previdenciários  por  toda a  Europa.  Já  na América,  a Constituição

mexicana  de  1910  despontou  como  primeiro  texto  a  trazer  em  seu  bojo  questões

previdenciárias138.

137 NASCIMENTO. Amauri Mascaro.  A contribuição da doutrina para o Direito Brasileiro de Seguridade
Social. In: temas atuais de previdência social. Wladimir Novaes Martinez coord. São Paulo: LTR, 1998. P.
19.
138 RIBEIRO, Julio César Garcia Ribeiro. A Previdência Social do Regime Geral na Constituição Brasileira.
São Paulo: LTr, 2001. P. 83 e ss. 



No  Brasil,  existem  sérias  dúvidas  quanto  ao  marco  inicial  das  normas

previdenciárias. Parece haver um certo consenso de que a Lei Eloy Chaves, que resultou no

Decreto Legislativo n. 4682 de 24 de janeiro de 1923, foi considerada o termo histórico

inicial  marcante  da  implementação  da  Previdência  Social  no  Brasil,  isso  devido  ao

tratamento sistemático do assunto. A partir de então, foi consentida a criação de Caixas de

Aposentadorias e Pensões, resultando na ampliação da proteção aos ferroviários em todo o

país, mediante contribuição patronal e dos empregados, além de uma quota de previdência

incidente sobre as tarifas, assegurando aposentadoria por invalidez e por tempo de serviço

(35 anos), compatibilizada com idade mínima (50 anos), pensão e assistência médica139.

Ora, com as modificações ocorridas no Estado no final do século XIX e início do

século XX, ou seja, com a hipertrofia dos institutos assecuratórios, que juntamente com

outro tipos de benefícios, políticas estatais e ideologias, passaram a compor o chamado

Estado  de  Bem-Estar  Social,  emerge  a  Previdência  Social.  O  pressuposto  dessa

transformação  se  produz  quando  o  esquema  individualista-liberal,  cuja  base  eram  os

benefícios assecuratórios individuais, se rompe e os princípios baseados na solidariedade

passam a predominar.    

Assim,  a  previdência,  palavra  derivada  do  verbo  prever,  sinônimo  de  antever,

significa, em ambas as acepções ver antecipadamente fato ou situação que poderá ocorrer

no futuro140.

Não há como negar que a Previdência Social acompanha a evolução o Estado no

tempo e ressalte-se que essa evolução nem sempre significa melhoria na universalidade de

benefícios  que  surgem  e  se  vão,  porém  os  institutos  previdenciários  são  verdadeiros

reflexos  da ideologia  do Estado.  Dessarte,  a  definição e as formas de  manifestação de

139 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de Direito Previdenciário: previdência social. Tomo 2. São Paulo:
LTr. 1998. P. 70.
140  GONÇALES, Odonel Urbano. Manual de Direito Previdenciário. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2000. P. 43.



previdência variam, apresentando-se vinculadas tanto à época, quanto ao Estado em que

são observadas.  

A Previdência Social pode ser vista como instrumento ou instituição através do

qual  se  objetiva  assegurar  a  solidariedade,  organizando  os  esforços  do  Estado  e  da

população economicamente ativa, com o intuito de garantir contra os riscos e contingências

sociais, derivados da vida e da necessidade aos quais estão todos expostos, culminando em

um maior bem-estar socioeconômico141. 

Em termos mais objetivos e mais afastados da idéia apregoada pelas ideologias

do Bem-estar Social, a previdência social pode ser definida como um conjunto de medidas

oficiais destinadas a amparar os trabalhadores em geral em situações, previstas em lei, de

cessação ou insuficiência do salário ou outra forma de remuneração142. 

Apesar  do  objetivo  de  socorrer  o  segurado  ser  aquele  classificado  como

primordial,  há outro não menos importante:  evitar  a pobreza entre  as pessoas  que,  por

contingências demográficas, biológicas ou acidentais, não podem participar do processo de

produção da riqueza nacional, por meio do mercado de trabalho.

A história da Previdência Social no Brasil é uma história de inclusão social. Os

benefícios da previdência chegam a superar os programas de política compensatória, posto

que devido a eles milhões de brasileiros são arrastados para cima da linha de pobreza. Há,

no entanto, diversas razões que minam a credibilidade do sistema, como fraudes, excesso

de alteração das regras de aposentadoria, a insuficiência monetárias dos benefícios e de

seus reajustes, as sonegações, os desvios de verbas etc.143.

Diante de todos esses problemas que circundam a Previdência Social não só do

Brasil,  mas também de diversos outros países,  inclusive dos desenvolvidos,  adiciona-se

141  LOMBARDO,  Díaz.  Derecho  Social  y  la  Seguridad  Social  Integral.  México:  Fondo  de  Cultura
Economica,1973. P. 129.
142  LEITE, Celso Barroso. Dicionário Enciclopédico de Previdência Social. São Paulo: LTr, 1996. P. 113.
143 CHINAGLIA, Arlindo. História da Previdência Social.  In: A Previdência Social no Brasil. Cadernos da
Fundação Perseu Abramo. N. 2. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2003. P. 85/86.



mais uma questão, que atormenta sobremaneira a população pobre: não seria o momento de

rever  as  relações  entre  Previdência  Social  e  direitos  fundamentais  do  empregado-

contribuinte de baixa renda? 

5.2  Ordem  Constitucional  e  Legal  da  Previdência:  o  regime  das  contribuições

previdenciárias e financiamento pelo trabalhador

No capítulo anterior, tratou-se de aspectos gerais da Seguridade Social no Brasil,

que está organizada em um Sistema Nacional de Seguridade Social, que é composto por

uma estrutura administrativa que lhe garante executar as políticas públicas necessárias ao

cumprimento  da  proteção  social,  que  é  o  seu  objetivo  precípuo.  Restou  claro  que  a

previdência é espécie do gênero seguridade, juntamente com assistência e saúde, conforme

estabelece a Constituição Federal de 1988. Entretanto, há que ser feita uma ressalva, pois o

regime previdenciário, para funcionar, depende de contribuições por parte dos segurados,

enquanto que no regime de assistência, o segurado não precisa ter contribuído para obter o

benefício.

A regulamentação da matéria previdenciária somente foi feita em 25 de julho de

1991 com as Leis de número 8.212 e 8. 213 que tratam respectivamente do custeio da

Seguridade Social e dos benefícios da Previdência Social.   

Atualmente, a estrutura administrativa da Seguridade Social é formada por três

ministérios: O Ministério da Previdência Social – MPS, o Ministério do Desenvolvimento

Social e do Combate à Fome e Ministério da Saúde, de acordo com a lei n. 10.683/2003,

artigo 25144. 

144 Lei  n.  10.683/2003,  que  dispõe  sobre a  organização  da  Presidência  da  República  e  dos  Ministérios,
especificamente no artigo 25, que enumera os Ministérios.



O  Sistema  Previdenciário  Brasileiro  contempla  quatro  diferentes  regimes.  O

primeiro é o  regime geral,  no qual se inserem os trabalhadores do sistema privado, os

empregados domésticos, os autônomos, os assalariados, os servidores públicos municipais

e  estatais,  que não migraram para  o regime próprio,  os  empregados das  estatais  como

Banco do Brasil, Petrobrás, Correios, Caixa Econômica Federal, etc. O segundo regime é

aquele dos militares federais. O terceiro regime é o dos funcionários públicos. O quarto e

último regime é o da previdência complementar, disciplinada pelas leis complementares

108 e 109.

Segundo o artigo 13 da lei 8212/91145, o servidor civil ocupante de cargo efetivo ou

o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das

suas respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência

Social (RGPS), desde que estejam amparados por regime próprio de previdência social. 

Os contribuintes da previdência, quando pessoas físicas, são aqueles segurados,

que  obedecem a  uma  ampla  classificação  que  os  divide  em:  empregados,  empregados

domésticos, contribuintes individuais, trabalhadores avulsos e segurados especiais. O artigo

12, da Lei 8212/01, que desde a sua entrada em vigor teve inúmeras inclusões, enumera

quem são esses segurados-contribuintes obrigatórios: 

I - empregado:

 a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual,

sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

145 Lei  8212/91,  que  trata  da  organização  da  Seguridade  Social,  institui  seu  Plano  de  Custeio,  além de
estabelecer outras providências.



 b)  aquele  que,  contratado  por  empresa  de  trabalho  temporário,  definida  em  legislação

específica,  presta  serviço  para  atender  a  necessidade  transitória  de  substituição  de  pessoal

regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas;

c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado

em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior;

 d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira

estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos

o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação

previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular;

 e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros

ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado,

salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio;

 f)  o  brasileiro  ou  estrangeiro  domiciliado  e  contratado  no  Brasil  para  trabalhar  como

empregado em empresa domiciliada  no exterior,  cuja  maioria  do capital  votante  pertença  a

empresa brasileira de capital nacional;

 g)  o  servidor  público  ocupante de cargo  em comissão,  sem vínculo efetivo com a  União,

Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais; 

h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a

regime próprio de previdência social; 

i) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil,

salvo quando coberto por regime próprio de previdência social; 

 j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a

regime próprio de previdência social; 

II  -  Empregado  doméstico: aquele  que  presta  serviço  de  natureza  contínua  a  pessoa  ou

família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos;



III - contribuinte individual: 

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em

caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio

de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; 

 b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral - garimpo,

em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou

sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; 

c)  o  ministro  de  confissão  religiosa  e  o  membro  de  instituto  de  vida  consagrada,  de

congregação ou de ordem religiosa; 

e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o

Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado,  salvo quando coberto por

regime próprio de previdência social; 

f)  o  titular  de firma individual  urbana ou rural,  o diretor  não empregado e o  membro de

conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o

sócio  gerente  e  o  sócio  cotista  que  recebam remuneração  decorrente  de  seu  trabalho  em

empresa  urbana  ou  rural,  e  o  associado  eleito  para  cargo  de  direção  em  cooperativa,

associação  ou  entidade  de  qualquer  natureza  ou  finalidade,  bem  como  o  síndico  ou

administrador  eleito  para  exercer  atividade  de  direção  condominial,  desde  que  recebam

remuneração; 

g)  quem presta  serviço  de  natureza  urbana  ou rural,  em caráter  eventual,  a  uma ou mais

empresas, sem relação de emprego; 

h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com

fins lucrativos ou não; 

IV  -  Trabalhador  avulso:  quem presta,  a  diversas  empresas,  sem vínculo  empregatício,

serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento;



V -  Segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador

artesanal  e  o  assemelhado,  que exerçam essas  atividades  individualmente  ou em regime de

economia familiar146, ainda que com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos

cônjuges ou companheiros e filhos maiores de quatorze anos ou a eles equiparados, desde que

trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo. 

5.3 Compreendendo os Princípios de Direito Previdenciário

A Previdência Social tem por finalidade garantir aos seus beneficiários meios

imprescindíveis de manutenção do direito de sobrevivência, por motivo de incapacidade,

idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão

ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Como em todas as outras áreas

do Direito, a previdência também possui seus princípios próprios.

Neste  tópico,  há  que  se  levar  em  conta  os  princípios  constitucionais  da

Seguridade Social  para posteriormente tratar  dos princípios e diretrizes que orientem a

organização da Previdência Social. Já que existe uma relação de gênero-espécie, não há

como  afastar  da  Previdência  Social  os  princípios  da  Seguridade  Social.  Assim,  é  de

fundamental importância tratar primeiramente destes, que estão exaustivamente citados nos

incisos do parágrafo único artigo 194 da CF/88, para depois abordar os princípios setoriais.

São esses os princípios constitucionais da Seguridade social:

a) universalidade da cobertura e do atendimento – Refere-se aos sujeitos

protegidos  e  prescreve  a  proteção  social  a  todos  os  indivíduos,  que,  in  casu,  são

146 Lei 8212/91, artigo 12 - § 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho
dos  membros  da  família  é  indispensável  à  própria  subsistência  e  é  exercido  em condições  de  mútua
dependência e colaboração, sem a utilização de empregados.



verdadeiros credores da proteção social. Esse princípio é reflexo do princípio da isonomia

na Ordem Social, garantindo igual proteção a todos147;

b)  uniformidade  e  equivalência  dos  benefícios  e  serviços  às  populações

urbanas e rurais – Implica na concessão dos mesmos benefícios e serviços a todas as

pessoas, independentemente de serem trabalhadores urbanos ou rurais. Na verdade, esse

dispositivo é reflexo da profunda dívida social com as populações rurais e serve como uma

forma  de  explicitar  ainda  mais  a  necessidade  de  tratar  isonomicamente  trabalhadores

urbanos e rurais;

c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços – A

seletividade compreende o atendimento prioritário dos mais carentes, servindo como meio

de mitigar a cobertura universal, garantindo aos mais necessitados, atendimento com uma

certa prioridade. A distributividade tem como objetivo central a distribuição de renda em

busca  de justiça  social.  Desse  modo,  na  instituição dos  benefícios  e  serviços,  cabe ao

legislador ordinário priorizar as camadas sociais que se encontrem em um maior grau de

carência;

d)  irredutibilidade  do  valor  dos  benefícios  –  As  prestações,  dada  a  sua

natureza  alimentar,  constituem  dívidas  de  valor,  que  não  podem  ser  desvalorizadas

monetariamente,  uma  vez  que  a  finalidade  fundamental  das  prestações  de  Seguridade

Social é garantir o mínimo existencial aos indivíduos148;

e) eqüidade na forma de participação no custeio  – Garante a inclusão do

princípio da capacidade contributiva nas contribuições sociais através de uma graduação da

carga tributária, para que o sujeito passivo da obrigação tributária, de forma proporcional,

possa suportar o ônus de custear a Seguridade Social. Esse princípio também garante que,

147 BALERA, Wagner. A Seguridade Social na Constituição de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989.
P. 36. 
148 UGATTI, Uendel Domingues.  O Princípio Constitucional da Contrapartida na Seguridade Social. São
Paulo: LTR, 2003. P. 41.



além  de  observar  a  capacidade  contributiva,  o  legislador  ordinário  deve  ater-se  aos

princípios do primado do trabalho, bem-estar e justiça social, respeitando-os;

f)  diversidade  da  base  de  financiamento  –  Prevê  que  serão  múltiplas  as

fontes de financiamento da Seguridade Social, inclusive contando com a participação direta

e indireta da sociedade além dos empregadores, trabalhadores, da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios;

g)  caráter  democrático  e  descentralizado  da  administração,  mediante

gestão  quadripartite,  com participação  dos  trabalhadores,  dos  empregadores,  dos

aposentados  e  do  Governo  nos  órgãos  colegiados –  Assegura  a  descentralização  da

gestão administrativa da Seguridade Social, garantindo assim a participação de inúmeros

atores da vida social. 

Para  Wladimir  Novaes  Martinez149 há  inúmeros  princípios  de  Direito

Previdenciário,  dentre  os  quais  se  destacam:  um  princípio  fundamental,  que  é  o  da

solidariedade econômico-social, e outros princípios básicos. O princípio da solidariedade

econômico-social, na opinião desse autor, significa  a contribuição pecuniária de uns em

favor de outros beneficiários, no espaço e no tempo, conforme a capacidade contributiva

dos  diferentes  níveis  da  clientela  de  protegidos,  de  oferecerem  e  a  necessidade  de

receberem.

O princípio da solidariedade econômico-social é baseado em uma espécie de

solidariedade forçada, que não é fruto de um espírito voluntário e humanitário. É tanto que

na  grande maioria  das  tentativas  de  instituir  contribuições  de  caráter  facultativo  houve

falhas insustentáveis, pois quem tem pouco ou nada mal pode contribuir para a sustentação

eficaz  do  instituto,  e  quem  tem  mais  não  vê  necessidade  de  contribuir,  pois  é  auto-

149 MARTINEZ, Wladimir Novaes.  Princípios de Direito Previdenciário. 3a ed. São Paulo: LTr, 1995. P.
69/71.



suficiente. Assim, conclui-se que a Seguridade Social somente adquire desenvolvimento a

partir do instante em que é imposta por via legal obrigatória150. 

Na  verdade  o  princípio  da  solidariedade,  mesmo  derivado  de  uma

obrigatoriedade  legal,  vai  de  encontro  ao  sentimento  de  egoísmo  que  parece  ser

indissociável da natureza humana. 

O autor acima citado enumera,  ainda, alguns princípios básicos, que são os

seguintes:

a) universalidade da clientela – O termo universalidade engloba a esfera de

atuação definida pelo  Seguro  Social,  ou seja,  os  beneficiários,  os  segurados e  os  seus

dependentes, que são a clientela protegida;

b)  inscrição  obrigatória –  A  filiação  é  o  vínculo  que  une  o  segurado  à

previdência social. A regra geral é a da inscrição obrigatória para que o segurado possa

usufruir no futuro dos benefícios. Pode ser automática ou facultativa. A automática, em

geral,  decorre  do  exercício  de  atividade  remunerada,  abrangida  pelo  Regime  Geral  de

Previdência Social - RGPS, por parte do segurado. Já a facultativa é decorrente da vontade

do  segurado  e  gera  efeitos  somente  após  a  inscrição  e  o  pagamento  da  primeira

contribuição na condição de segurado facultativo.

c) Proteção, como obrigação do Estado – É a obrigação do Estado de dar

sustentação ao sistema de seguridade, no qual sobressai o seguro social contributivo. Há

150 RUPRECHT, Alfredo. Direito da Seguridade Social. Trad. Edílson Alkmin Cunha. Rev. Wladimir Novaes
Martinez. São Paulo: LTr, 1996. P. 72.



uma sustentação promovida pelos princípios constitucionais de garantia dos direitos sociais

básicos para o pleno exercício da cidadania e da dignidade da pessoa humana.

Existem outros princípios de Direito Previdenciário como a essencialidade, a

continuidade na filiação, unidade, supletividade, etc. que podem ser relacionados também

como básicos, mas que não são tão importantes quanto os três acima citados.

Há,  por  fim,  que  se  mencionar  os  princípios  técnicos  e  administrativos,

geralmente  decorrentes  de  normas  legais  e  de  âmbito  um pouco mais  limitado.  Como

exemplo temos os princípios citados pela Lei 8212/91, artigo 3o, parágrafo único, que prevê

que a organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:

a)  universalidade  de  participação  nos  planos  previdenciários,  mediante

contribuição;

b) valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário-de-contribuição

ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo;

c)  cálculo  dos  benefícios  considerando-se  os  salários-de-contribuição,

corrigidos monetariamente;

d) preservação do valor real dos benefícios;

e) previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional.

5.4 Algumas Palavras sobre as Reformas Previdenciárias e a Nova Contribuição dos

Inativos



Antes de começar a tratar da grande reforma da Previdência Social promovida pela

Emenda  Constitucional  de  número 41,  de  19  de  dezembro  de  2003,  é  de  bom alvitre

mencionar que reformas em sistemas previdenciários  são fenômenos que chegam a ser

comuns, dada a necessidade de modificação que os mesmos demandam todas as vezes que

ocorrem situações comuns para as sociedades como envelhecimento da população, queda

ou  aumento  do  índice  de  natalidade,  mudança  na  conjuntura  econômica,  de  política

governamental, informalidade etc. 

No Brasil, houve três reformas anteriores a esta última. A primeira delas se deu

com o advento de Emenda Constitucional de número 20, de 16 de dezembro de 1998, que

teve como escopo central extinguir a aposentadoria por tempo de serviço. 

Um ano após a EC 20/98, foi instituído o fator previdenciário, criado pela Lei

n.  9876/99,  e  com  fundamento  do  artigo  201  da  preservem  o  equilíbrio  financeiro  e

atuarial.  Esse  fator  previdenciário combina  elementos  como  idade  mínima,  tempo  de

contribuição e expectativa de vida do segurado. Se por um lado o  fator previdenciário

trouxe consigo uma maior justiça ao cálculo do valor do benefício, de acordo com aquilo

que o segurado contribuiu para o sistema, por outro foi maléfico, uma vez que o valor do

benefício pode ser menor, pois é feita a média de contribuição de vários anos, a partir de

julho de 1994, inclusive contando períodos em que o segurado não recolheu pelo teto151. 

A terceira reforma teve como um de seus objetivos centrais igualar o Regime

Próprio de Previdência dos Servidores ao Regime Geral de Previdência Social.

A EC 41/2003 parte da premissa de que o Sistema Previdenciário Brasileiro

apresenta déficits crônicos, cuja solução quedaria na redução generalizada dos proventos

dos aposentados e dos benefícios das pensões pagas. 

151 MARTINS, Sérgio Pinto. Reforma Previdenciária. São Paulo: Atlas, 2004. P. 54.



Apesar de existirem previsões constitucionais expressas que determinam que o

Sistema  Previdenciário  deve  ser  mantido  também  pelos  entes  estatais,  abstrai-se  das

entrelinhas  que  existe  um  intuito  de  manter  a  sustentabilidade  da  previdência

principalmente em fontes atuariais, contando com poucos recursos do Orçamento Fiscal e

das demais fontes. 

Outro aspecto que merece destaque são as fraudes e sonegações das grandes

empresas  que  contribuem  para  o  aumento  do  déficit,  além  da  má  administração  das

entidades estatais que dilapidaram partes das reservas previdenciárias.

A Emenda Constitucional 41, que promoveu a última reforma da previdência,

teve  como  alvo  central  os  servidores  públicos,  seus  proventos  da  aposentadoria  e  os

benefícios das pensões, como se esses servidores fossem uma casta privilegiada152.  

A  contribuição  previdenciária  dos  inativos  consiste  na  obrigatoriedade  de

contribuição por parte dos aposentados e pensionistas com a mesma alíquota utilizada para

os servidores em atividade, que é de 11%. 

Para aqueles aposentados e pensionistas que já usufruem de seus benefícios, a

alíquota de 11% incide sobre o valor que extrapolar R$ 1.200,00, para es esferas municipal

e estadual, e R$ 1.440,00, para a esfera federal. Já aqueles servidores que requererem a

aposentadoria após a Emenda Constitucional 41, a contribuição dos inativos e pensionistas

para a parcela que exceder R$ 2.400,00. 

Ressalte-se, ainda, que a Emenda Constitucional 41 assegurou a concessão dos

benefícios previdenciários a todos os servidores que tenham cumprido todos os requisitos

exigidos pela legislação anterior. O valor dessas aposentadorias será calculado conforme a

legislação  em vigor  à  época  em que  foram atendidos  os  requisitos  exigidos  pela  lei.

Dessarte,  até  o  dia  31  de  dezembro  de  2003,  aqueles  servidores  que  atenderam  aos

152 AGRA,  Walber  de  Moura.  Manual  de  Direito  Constitucional  (suplemento).  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2004. P. 14.



requisitos  exigidos  pela  legislação  então  em  vigor  têm  assegurados  seus  direitos

adquiridos,  sem que sejam atingidos pelas modificações da reforma,  garantindo que os

proventos das aposentadorias e os benefícios das pensões tenham paridade de reajustes e

integralidade no seu valor.

CAPÍTULO 6

CONCLUSÕES-

Admissibilidade de aplicação do princípio da capacidade contributiva nas

contribuições previdenciárias dos trabalhadores com fins de proteção do direito de

existir dos contribuintes



A  pós-modernidade,  apesar  de  ser  analisada  aprioristicamente  sob  um  aspecto

sociológico,  tem provocado inúmeras  reflexões  no  universo  jurídico.  Na  verdade,  esse

termo significa um estado de cultura, resultado de um conjunto de mudanças, cujo marco

inicial é o fim do século XIX e início do século XX, que provocaram a alteração das regras

da ciência, das artes e da literatura. 

Adicionando-se  a  essas  transformações  iniciais,  houve  uma  verdadeira

reviravolta  provocada  pela  Revolução  da  Informação,  que  ainda  está  em  curso.  A

velocidade de transmissão das informações e a ampliação das possibilidades de acesso a

inúmeras formas de conhecimento parece ter derrubado as barreiras que outrora existiam

no mundo. As fronteiras antes existentes ruíram, deixando transparecer um sentimento de

que o mundo pós-moderno e posterior à Revolução da Informação é menor,  posto que

algumas dificuldades de informação foram suprimidas. 

Deve-se ressaltar que a natureza jurídica do Estado, a despeito de todas essas

avassaladoras transformações, quedou intacta. Houve uma reestruturação na definição de

certos conceitos, como no de soberania, que diante da nova conjuntura mundial,  sofreu

diversas mitigações, inimagináveis à época do advento do Estado Moderno.

. 

O Estado de  Direito,  centralizador  da  fiscalidade,  o  tributo  surge  como

elemento de autolimitação da liberdade, orientado e limitado pela legalidade. É justamente

nesse momento que o tributo adquire o status de coisa pública, e nele o Estado passa a

localizar a sua fonte de financiamento. O tributo surge graças à abertura promovida pelas

liberdades fundamentais e, como conseqüência, é totalmente limitado por elas. Ao mesmo

passo que a liberdade proporciona a possibilidade de cobrança de tributos, ela serve como



limitação do poder fiscal. A controvérsia surge, porém, quando o indivíduo se depara com

o abusivo exercício do poder de tributar,  que vem a limitar  a sua liberdade,  que resta

violentada pelo excesso arrecadatório ilegítimo.

O problema é que, em muitas ocasiões,  os direitos fundamentais funcionam

como promessas em texto legal, sem real correspondência com a realidade, funcionando

como verdadeiros mitos, postos, por vezes, em posição de direitos quase que sacralizados

(quando  nada  mais  solucionar  um problema,  os  direitos  fundamentais  o  farão)  com a

incrível  capacidade de se auto-interpretarem, característica essa não compartilhada com

nenhuma outra norma jurídica. 

A justiça fiscal e o próprio direito tributário não podem ignorar de seu âmbito

de aplicação o respeito a esses direitos fundamentais, muito menos podem tomá-los como

mitos,  distantes da realidade do Direito Tributário,  até porque o direito de tributar é o

direito de matar (the power to tax is the power to kill).

Afastando-se dos valores e princípios que acompanham a igualdade tributária e o

cumprimento dos direitos fundamentais, é absolutamente impossível a existência de um

Sistema Tributário justo.  A justiça fiscal é conceito indissociável da igualdade entre os

contribuintes  que  se  apresenta  de  diversas  maneiras,  mas  sempre  com  o  intuito  de

proporcionar justiça no âmbito do Sistema Tributário. 

A  igualdade  surge  como  pilar  central  para  a  justiça  fiscal  e  deve  fazer  a

aproximação entre a inexorável e inarredável obrigação estatal de arrecadar, confrontada,

porém, com a obrigatoriedade de respeito aos direitos fundamentais  do homem. Assim,

quando o Estado realiza a cobrança de tributos, principalmente, dos contribuintes de menor

potencial  econômico,  deve  ter  como  meta  o  respeito,  prima  facie, dos  direitos



fundamentais,  como,  e.g.,  a  dignidade  da  pessoa  humana,  a  igualdade,  o  respeito  ao

mínimo existencial, além de outros. 

O que se almeja é o fim de situações paradoxais, como a de um indivíduo que

deixa de se alimentar para pagar tributos de qualquer espécie. Cena tão corriqueiramente

vivenciada,  que  não  desperta  mais  estranheza.  Talvez,  o  ponto  de  equilíbrio  entre

fenômenos tão contrastantes seja justamente a colocação dos direitos fundamentais como

objeto mediador entre o poder de tributar e a necessidade de sobrevivência dos indivíduos.

Deve haver então uma regra geral, um princípio que inspire o sistema fiscal,

embasando-o e adequando-o a realidade dos contribuintes, de um lado, e do Estado, do

outro. É nesse âmbito que surge o princípio da capacidade contributiva, de força econômica

altamente determinante, como critério avaliativo, como causa, ao mesmo tempo moral e

jurídica do tributo.

Ressalte-se  que  é  imperiosa  a  diferenciação  dos  conceitos  de  capacidade

contributiva e capacidade econômica. A capacidade econômica é a que todos têm, pois é a

aptidão  dos  indivíduos  de  obter  riquezas.  Enquanto  que  a  capacidade  contributiva,

analisada sob o aspecto subjetivo, reporta-se à capacidade dos indivíduos de arcar com o

ônus tributário  de  pagar  tributos,  ou  seja,  pode  ser  interpretada  como uma capacidade

econômica específica, possibilidade de suportar determinada carga tributária. A primeira só

existe  se  houver  a  segunda.  Podem  existir  capacidades  econômicas,  sem  que  estas

demonstrem aptidão para contribuir.

A  capacidade  contributiva  surge  como  o  único  princípio  fundamental  que

respeita a todos os direitos fundamentais das constituições do Estado Social de Direito,

aceitando-o, ainda, como princípio adequado à realidade, pois garante que nenhuma pessoa

que possua as mesmas condições de outra seja tributada em valores superiores, pois se



deve aceitar que os iguais sejam tratados do mesmo modo. A capacidade contributiva é o

instrumento para inserção e garantia de manutenção da igualdade na tributação. Através

dele  se  reafirma  o  princípio  de  igualdade  de  posição  dos  cidadãos,  diante  do  dever

tributário de prover as necessidades da coletividade. Igualdade, perante o ônus público,

significa justiça tributária no sentido pré-jurídico e pré-moral.

Diante  das  novas  realidades  diante  das  quais  o  Estado não pode  jamais  se

afastar,  a capacidade contributiva aparece como instrumento mediador entre o poder de

tributar  do  Estado e  a  necessidade  de  atendimento  da  justiça  fiscal,  que  somente  será

provida caso haja uma isonômica da distribuição da carga fiscal. Assim, há que se defender

a aplicação da capacidade contributiva não apenas nos impostos, mas também em relação

aos  demais  tributos,  cuja  estrutura  se  assemelhe  a  destes  últimos,  mesmo  sendo  eles

vinculados e extrafiscais. 

Seria uma leviandade afirmar que a capacidade contributiva nos impostos e

nas demais espécies tributárias deveria e poderia ser aplicada pragmaticamente de maneira

idêntica.  Isso  é  impossível.  Há  que  se  valer  de  outros  critérios  para  tornar  viável  a

aplicação da capacidade contributiva em outros tributos. 

Para mensurar, mesmo que imprecisamente, a capacidade de contribuir no que

se refere  aos impostos,  são utilizados  os  subprincípios  auxiliares  da proporcionalidade,

personalização, da seletividade e da progressividade, sem os quais não seria viável e até

possível aferir essa capacidade de contribuir com os gastos públicos. 

Veja-se,  contudo,  que  a  aplicação  desses  subprincípios  face  às  contribuições

previdenciárias, por exemplo, não seria legal e doutrinariamente possível, motivo que não

impede de que o princípio da capacidade contributiva seja aproveitado, mas através da

utilização de outro subprincípio informador. 



As contribuições são figuras que se caracterizam pela disciplina finalística a

que estão submetidas, pois existem para que algum desiderato seja alcançado. Justamente

devido a esse fato, assumem inestimável importância quanto à relação entre contribuição

(como exigência  pecuniária  concreta)  e a  finalidade  a  que  se  destina,  ou  seja,  assume

relevo  a  relação  de  causalidade  entre  meio,  as  contribuições,  e  fim,  que  pode  ser

intervenção, seguridade, etc. Diferentemente do que ocorre com outras espécies tributárias,

a exemplo de impostos e taxas, a validação constitucional das contribuições é dada pela

finalidade visada. 

O artigo 149 da  CF, ao tratar  das  contribuições  (excluídas  as de  melhoria),

adota  uma qualificação  finalística  para  determinar  a  validade  das  leis  instituidoras  da

figura.  Este  dispositivo  prevê  que  as  contribuições  estariam na  posição de verdadeiros

“instrumentos  de  atuação”  da  União  na  área  social,  na  área  econômica  e  na  área  das

categorias  profissionais  ou econômicas.  Quando se  toma algo como um instrumento  é

porque  vão  ser  consideradas  as  funções  e/ou  a  utilidade,  ou  seja,  vislumbra-se  uma

finalidade. Assim, na norma atributiva de competência para instituir a exação, tipifica-se

uma validação finalística, sintonizando leis instituidoras e Constituição Federal e atendem

às finalidades identificadas a partir das “áreas de atuação” qualificadas pelo artigo 149 da

CF153.   

O critério a ser adotado nos tributos de natureza vinculada é o do benefício,

que consubstancia uma emanação natural da capacidade contributiva, além de através de

seu uso ser possível afastar eventuais injustiças fiscais.

A Previdência Social  é a instituição através da qual  se objetiva assegurar a

solidariedade, organizando os esforços do Estado e da população economicamente ativa,

153 GRECO, Marco Aurélio. Contribuições: Uma figura “sui generis”.São Paulo: Dialética, 2000. P. 135.



com o intuito de garantir contra os riscos e contingências sociais, derivados da vida e da

necessidade aos quais estão todos expostos.a previdência social - um conjunto de medidas

oficiais destinadas a amparar os trabalhadores em geral em situações, previstas em lei, de

cessação ou insuficiência do salário ou outra forma de remuneração. Apesar do objetivo de

socorrer  o  segurado  ser  aquele  classificado  como  primordial,  há  outro  não  menos

importante:  evitar  a  pobreza  entre  as  pessoas  que,  por  contingências  demográficas,

biológicas  ou  acidentais,  não  podem  participar  do  processo  de  produção  da  riqueza

nacional, por meio do mercado de trabalho.

Há inúmeros princípios de Direito Previdenciário, dentre os quais se destaca um

princípio central, que é o da solidariedade econômico-social, onde existe a contribuição de

alguns beneficiários  em favor  de outros,  de acordo com a capacidade  contributiva dos

diferentes níveis de protegidos de oferecerem e a necessidade de receberem.

O princípio da solidariedade econômico-social é baseado em uma espécie de

solidariedade forçada, que não é fruto de um espírito voluntário e humanitário. É tanto que

na  grande maioria  das  tentativas  de  instituir  contribuições  de  caráter  facultativo  houve

falhas insustentáveis, pois quem tem pouco ou nada mal pode contribuir para a sustentação

eficaz  do  instituto,  e  quem  tem  mais  não  vê  necessidade  de  contribuir,  pois  é  auto-

suficiente. Assim, conclui-se que a Seguridade Social somente adquire desenvolvimento a

partir do instante em que é imposta por via legal obrigatória154. Na verdade o princípio da

solidariedade,  mesmo  derivado  de  uma  obrigatoriedade  legal,  vai  de  encontro  ao

sentimento de egoísmo que parece ser indissociável da natureza humana.

Observando os princípios da Seguridade Social, pode-se comprovar de fato que  a

história da Previdência Social no Brasil é uma história de inclusão social. Os benefícios da

154 RUPRECHT, Alfredo. Direito da Seguridade Social. Trad. Edílson Alkmin Cunha. Rev. Wladimir Novaes
Martinez. São Paulo: LTr, 1996. P. 72.



previdência chegam a superar os programas de política compensatória, posto que devido a

eles milhões de brasileiros são arrastados para cima da linha de pobreza.

Para  contribuir  ao  financiamento  da  Previdência  Social,  trabalhadores  de  baixa

renda  estão  interferindo  diretamente  em  seu  mínimo  vital,  pois  quando  a  imposição

peremptória das contribuições previdenciárias recai sobre o contribuinte, não se atenta para

a situação pessoal e familiar do contribuinte. Tampouco seria razoável afirmar que esses

contribuintes de baixa renda possuem uma real capacidade contributiva, uma vez que,  in

casu,  não  há  signos  indicadores  de  riqueza  e  pujança  econômica,  através  das  quais  a

capacidade contributiva se manifesta de fato. Não de pode dizer  que o empregado que

percebe um salário mínimo, que está inserto no rol dos contribuintes da Previdência Social,

possui real capacidade contributiva. O problema dessa fórmula adotada, às vezes, alcança

pessoas que não podem contribuir sem que isso afete a seus direitos fundamentais, como o

de se alimentar, e portanto de existir.

 O que é mais medonho é o fato de para o empregador, a empresa e a entidade a ela

equiparada,  as  contribuições  sociais  previdenciárias  poderão  ter  alíquotas  ou  bases  de

cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica ou da utilização intensiva de mão-

de-obra, conforme aduz o parágrafo 9o do artigo 195 da Constituição Federal.

Talvez  a  utilização  de  um  princípio  próprio,  como  o  da  proporcionalidade

solucionasse  o  impasse.  O  princípio  da  proporcionalidade,  também  denominado  de

princípio da razoabilidade, é utilizado como parâmetro técnico no que se refere à exigência

de  uma  ponderação  de  interesse  de  conflitos,  requerendo,  assim,  do  legislador  uma

concordância prática entre alguns direitos, impedindo o sacrifício desmesurado deles. Os

fatores  de  restrição  tomados  em consideração são  adequados  à  realização máxima  dos

direitos colidentes. 



A  proporcionalidade  é  um  postulado  normativo  aplicativo,  decorrente  do

caráter principial das normas e da função distributiva do Direito, cuja aplicação depende do

imbricamento  entre  bens  jurídicos  e  da  existência  de  uma  relação  meio/fim

intersubjetivamente  controlável.  Já  que  as  contribuições  em  geral  e  também  as

previdenciárias  possuem  esse  caráter  finalístico,  contribuir  hoje  para  poder  no  futuro

utilizar dos benefícios da previdência depois, o princípio da proporcionalidade se encaixa

perfeitamente. 

Não se olvide que um dos objetivos da Previdência Social no Brasil é a inclusão

social, a solidariedade está presente na essência própria dos institutos previdenciários e

deve  estar  presente  também  nas  contribuições  previdenciárias.  Através  da

proporcionalidade e da ampliação da progressividade das alíquotas para os contribuintes

pessoa física de baixa renda da previdência existe uma possibilidade de que os seus direitos

fundamentais comecem, ao menos em parte, a ser respeitados pelo próprio Estado.  
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